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VOORBERICHT.
Door de uitegevers aangezocht het Italiaansch-Nederlandsch en
Nederlandsch-Italiaansch Woordenboek van A. NUIJENS te herzien bleek mij al spoedig, dat het voor alles gewenscht was dit
woordenboek in een meer modern gewaad te steken en het
daardoor te doen winnen aan overzichtelijkheid en practische
bruikbaarheid.
Met het systeem verschillende met dezelfde lettergreep beginnende woorden onder een hoofd te vermelden, wat het zoeken
soms zeer bemoeilijkt, is gebroken.
Verder is een bescheiden gebruik gemaakt van de verklarende
teekens, welke in VAN GOOR's handwoordenboeken voorkomen,
terwijl er wat de technische inrichting betreft, ook overigens naar
gestreefd is, dezelfde beginselen te volgen als die welke tot
grondslag hebben gediend voor de zoo gunstig bekende handwoordenboeken van Dr. F. P. H. PRICK VAN WELY.
Achteraan deel I is een lijst opgenomen van de meest voorkomende
onregelmatige werkwoorden der Italiaansche taal.
Als bronnen voor deze herziening is behalve van verschillende
tijdschriften en couranten, o.a. gebruik gemaakt van de Nuovo
Dizionario Italiano-Tedesco e Ted esco-Italiano van Oskar Bulle
en Giuseppe Rigutini, den Vocabolario Francese-Italiano e Italiano-Francese van Gaetano Darchini en den Vocabolario Italiano
Illustrato van Filippo Salveraglio.
Dat het hier geboden werk een gunstig onthaal moge vinden
is de oprechte wensch van

B. D.
November I925.

KLEMTOON.
r. In den regel valt de klemtoon van Italiaansche woorden op de
voorlaatste lettergreep. Is dit het geval, dan wordt geen klemtoonteeken geplaatst, tcnzij in de voorlaatste lettergreep EEll open e of 0
voorkomt (zie punt 3).
2.
Valt de klemtoon op de laatste lettergreep, dan wordt zulks
aangegeven door het teeken ('), by. berso, bonta, canape, cosi, virtu.
3. Het teeken (') op de klinkers e en 0 duidt in aIle andere gevalIen
aan, dat deze open worden uitgesproken en tevens dat de kkmtcon
er op valt, by. buono, caffettiera, chiedere, console.
De e en 0, waarboven geen (') is geplaatst, zijn steeds gesloten,
b.v. Roma, vena, confermo.
Het teeken (') op eenlettergrepige woorden met e of 0 heeft voor
de uitspraak dezelfde beteekenis, het dient overigens em het ver~chil
in beteekenis van gelijkgeschreven woorden aan te duidEll, b.v. e (en);
e (is); re (koning); re (J' re); no (neen); 10 (de); di (dag); di (van).
Op de hierbedoelde eenlettergrepige woorden wordt het teeken C)
steeds geplaatst en geschreven, op de meerlettergrepige is het in dit
woordenboek toegepast als hulpteeken om uitspraak en klemtoon
aan te duiden.
5. Valt de klemtoon op een andere lettergn:ep dan op de voorlaatste of laatste, dan wordt zulks aangegeven door een accent (')
achter den in de beklemde lettergreep voorkomenden klinker. Is deze
klinker een e of een o. dan duidt het accent tevens aan, dat hij gesloten
moet worden uitgesproken, b.v. asia/tico, be/stia, bi/gio, bito'rzolo,
bu'ccino.
6. De open e (e aperto) wordt uitgesproken als de Nederlandsche e
in pet, ver, les, b.v. festa, perdere.
De gesloten e (e chiuso) wordt uitgesproken als de Nederlandsche fin geef, heel, steen, leer, b.v. fede, pera.
De e aan het eind van een woord wordt steeds kort uitgesproken,
maar niet zoo toonloos als in 't Nederland~ch. 't Meeste nadert ze
een korte Fransche e. Het teeken C) op de eind-e, lweft dus slechts
de beteekenis van een klemtoonaanduiding.
7. De open 0 (0 aperto) wordt uitgesproken als de 0 in de NEderlandsche .woorden: fort, stok, post, b.v. forte, occhio.
De gesloten 0 (0 chiuso) wordt uitgesproken als de 00 in de Nederlandsche woorden: poort, doos, loon b.v. ora, padrone.
.
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abbr. atk.
ace.
agg

Anat
Areheol
Arit
art

assai

avv
Chim
cong
cong ook:

eselam
j

fig

herhalingsteeken.
sterrenkunde.
historische term.
dichterlijk.
dierkunde.
vogelkunde.
vischkunde.
vlinder.
plantkunde.
schoolwezen.
wapenkunde.
militaire term.
scheepvaart.
muzicktfrm.
vliegwezen.
telegrafie.
draadlooze telegrafie.
telefonie.
geneeskunde.
post.
techniek.
bouwkundc.
clectriciteit.
l>ilj art.
handelsterm.
rechtswetenschap.
automobilisme.
vergrootend, versterkend.
geringschattend.
eigenlijk en figuurlijk.
in velerlei beteekenis.
bijbelsch.
familiare uitdrukking.
volkstaal.
plat.
N ederlandsch-Indisch.
Roomsch- Katholiek.

segno di ripetizione.
astronomia.
termine di storia.
poeticamente.
zoologia.
ornitologia.
ittiologia.
fadalla.
botanica.
scuolc.
araldica.
termine militare.
marina.
termine di musica.
aviazione.
tclegrafia.
telegrafia senza fili.
telefonia.
medicina.
posta.
tecnica.
architettura.
elettricita.
bili8rdo.
termine di commercio.
giurisprudenza.
automobilismo.
accrescitivo.
spregevole, dispregiativo.
propriamente e figuratamente.
di molte accezioni.
biblico.
modo familiare.
popolarmente.
trivialmente.
termine delle Indie Olandesi.
cattolieo, ecclesiastico.

afkorting.
accusatief, 4e naamval.
bijvoeglijk naamwoord.
ontleedkunde.
oudheidkunde.
rekenkunde.
Iidwoord.
absolullt gebruikt.
bijwoord.
scheikunde.
voegwoord.
aanvoegende wijs.
uitroep.
vrouwelijk.
figuurlijk.

abbreviazione.
accu~ativo.

aggettivo.
anatomia.
archeologia.
aritmetica.
articolo.
assolutamente.
avverbio.
chimica.
congiunzione.
congiuntivo.
esclamazione.
femminile.
figuratamente.

L Ij S T V ANT E EKE N SEN A F K 0 R TIN GEN. (vervolg).

Pilos
Pis
jut
Geom

wijsbegeerte.
natuurkunde.
toekomende tijtl.
geometrie.
gerundium.
gerund.
Giuoc
spel.
Grieksch.
Gr
spraakleer.
Gram
iC1n
iemand.
imp
Ie onvoltooid verledc n tijd.
impcrat
gebiedende wijs.
onverbuigbaar,onverandcrlijk.
indecl
tusschenwerpsel.
interi
ironisch.
iron
Italiaansch.
It
Latijnsch.
Lat.
mannelijk.
m
wiskunde.
Mat
1l1in
delfstofkunde.
Mit
fabelleer, mythologie.
mod avv
als bijwoord gebruikt, bijwoordclijke uitdrukking
num
telwoord.
p pass
verlcden deelwoord.
ppres
tegenwoortlig deelwoord.
prem ofpr 2e onvoltooid verleden tijd.
Pitt
schilderkunst.
pt
meervoud.
prep
voorzetsel
pres
tegenwoordige tijd.
pron
voomaamwoord.
prondimost aanwijzend voomaamwoord.
proninde/
onbepaald voomaamwoord.
proninterr
vragend voomaamwoord.
pronpers
persoonlijk voomaamwoord.
pron possess bezittelijk voomaamwoord.
pronret
betrekkelijk voomaamwoord.
prov
spreekwoord.
qc
iets.
qd
iemand
Rom
Romeinen, Romcinsch.
Scherz
schertsend
sing
enkelvoud.
sost
zelfstandig naamwoord.
sp
sport.
Teatr
schouwburgwezen.
vi
onovergankelijk werkwoord.
v imp
onpersoonlijk werkwoord.
vr
wederkeerend werkwoord.
v recipr
wederkeerig werkwoord.
vt
overgankelijk werkwoord.

filosofia.
fisica.
futuro.
geometria.
gerundio.
giuoco.
greco.
grammatica.
qualchcduno.
imperfetto.
imperativo.
indeclinabilc.
interiezione.
ironicarQ.en tp.
italiano.
latino.
maschilc.
matematica.
mineralogia.
mitologia.
modo avvcrbiale.
nUluerale.

participio passato.
participio presente.
passato remoto.
pittura.
plurale.
preposizione.
presente,
pronome.
pronome dimostrativo.
pronome indefinito.
pronome interrogativo.
pronome personale.
pronome possessivo.
pronome relativo.
proverbio.
qualcosa.
qualcheduno.
romano.
scherzevolm('nte.
sin go) are.
sostantivo.
sport.
teatro.
verba intransitivo.
verbo impersonale.
verbo riflEssi yo.
verba reci pro co.
verba transitivo.

Voor vervoeglng der onregelmatige Italiaansche werkwoorden, zle de IIjst achter
In deet I.
ERRATA.
De uitspraak aanduiding van de
van het voorbericht.

0

op biz. 471 is onjuist, zie hiervoor punt 7 op bIz. V

A.
t a; fig begin; esserc all' --, aan 't begin
zijn; dall' "-' alia zeta, van a tot z; rifarsi
dal/', ,...." van meet af beginnen.
a, prep (voor a altijd VOO1: andere klinkers
meestal ad); a beweging, naderlng, m_ h.
Jidw. ai, alia, alia, agli, aile, ai, of a';
andare aRoma, naar Rome gaan; tirare
at bersaglio, schijf schieten; disposto
at bene, ten goede gencigd; b bestemming,
doel, 10 fa a utile tuo, hij doet het ten
uwen nuttc; vivere a scapito degli a!tri,
ten koste van anderen levf'n; sonare a
testa, a messa, voor cen feest, de mis luiden; eleggere a deputato, tot afgevaardigde
kie7.en; a rivederci, tot wederzif'n; al fuoco,
brand! all' arme, tc wapen! al ladro!
houd den dief! c mogelijkheid, verpJichting, noodzakeJijkheld, ci sara malta a
ridire, daar zou veel tf'gen tc zeggen zijn;
vi diro quello che avete a fafe, ik zal u
zeggen wat gij doen moet; d beweegreden,
gelegenheld, a mio avviso, volg. m. meening; a quella vista, op dat gezicht; e
middel, werktulg, manier, chiudere a
chiave, met den slcute1 sluiten; gioC«I'e al
billiardo, biljart spelen; sf Me a sedere,
zitten; a braccia apel·te, met open armen;
a {ronte alta, met opgeheven hoofd; stare
bene a quattrini, goed bij kas zijn; macchina
a vapore, stoommachine; f verhoudlng,vergeUjklng, rispetto a, ten opzichte van; r·iconoscere alia voce, aan de stem herkennen;
g schattlng, maat, prljs, avere a vile, verachtelijk bchandplen; avere a schilo, icm.
moe, beu zijn; venire a tre aI/a volta, met
drie te geJijk komen; a due a due, twee
aan twee; tiro a quattro, een vierspan;
a mana a mana, allengs; h plaats, afstand,
dimorare a Firenze, te Florence wonen; alia tomba di qd, bij iemands graf;
a dieci passi di distanza, op tien passen
afstand; stare al sale, in de zon staan;
i tijd, tljdruimte, al tempo d'oggi, heden
ten dage; al far del gio1'no, bij 't aanbr.
v. d_ dag; a eke ora, hoe laat? aIle due,
om twec uur; al quatordici Agosto, den
14den Aug.; cento lire al mese, 100 lire
in de maand; a vita, levenslang; di qui
ad un altro anno, heden over een jaar;
a,

ITALIAANSCH.

oggi a oito, vandaag over acI,t dagcn.
a'baca, f Manilla-hennep.
a'baeo, m .Q. dekstuk van kapitaal, abacus.
abadessa, abadi'a, zic badessa, badia.
abata'ccio, m slechte, onwaardigc abt.
abate, m abt; abbe.
a'bavo, m bet-ovf'rgrootvadcr; gli abavi, de
voorvaderen.

abbaccare, vi rekenen; peinzen; fantaseeren; zottf'praat v('rkoopcn.

abbacchiare, vt met een stok (vruchten)
afslaan; fig onder den prijs verkoopen;
,...., una figliuola, zijn dochter a_ d. eerstcll
den besten geven_

abbacchlata, f slag met den stok; afgeslagf'n
ooft; (fig) all' ~, blindelings.
abbacchiato, p pass. & agg. afgeslagen; terneergeslagen.

abbachiero, m rd;:enkunstenaar.
abbachlno, m eerste bcginselen van het
rekenen; rekenboekjf'.
> rekenaar, rekenkunstenaar.
abbaclnamento, m het blindmaken; verblinding.
abbaclnare, vt blind maken (met een gloeiend bekken); {igverduisteren, verblinden.
abbaclnato, agg blind gemaakt; verblind;
luce abbacinata, zwak Iicht; occhi abbacinali, zwakke, glanslooze oogen.
a'bbaco, m rekentafel, rekenboekje voor,
beginnelingen; fig verstand; F aver poco
,...." weinig verstand hebben_
abbacone, m droomer, najager van hersenschimmen_
abbadare, zie badare.
abbadessa, abbadia, zic badessa, badia.
abbagUamento, m het verblind zijn; verblindheid; demping (der kleuren).
abbagUare, vt verblinden (door te hellicht);
verrassen (den geest), om den tuin leiden;
(kleuren) dempen; afnemen, vermindcren (geest, oogen); I5li occhi mi si abbagliano, het wordt mij duister v_ de oogen.
abba'gUo, m dwaling, fout, vergissing; prendere (cadere in un) ,...." zich vergissen.
abbagli'o, m voortdurende, sterke verblinding.
abbalamento, m geblaf; fig zwetserij, gekef..

abbachlsta, m

I

I

abbaiarc

2

abbellitura

abbaiare, vi, blaffen, keffen; schelden, kije1kaar in de haren vliegen, handgemeen
yen; slecht zingen; can eke abbaia non
worden; fig stormachtig worden (v. d.
morde, blaffende honden bijten niet.
zee).
abbaiata, I het naschreeuwen; gekijf; lare abbassamento, m het zinken, zinken laten;
una", ad alcuno, iem. geducht de waaraflating, afdaling; afbreken (van een
heid zeggen.
muur); verzwakken, zinken (d. stem);
abbaiatore, m blaffer, keffer; kijver, schreeuneiging, buiging (v. h. hoofd); vallen vall
abbaiatura, f geblaf.
Ewer.
het water; afneming (der krachten, der
abbaino, m dakvenster; dakkamertje; luik
inkomsten); vernedering.
in hooizolder boven stal.
I abbassare, I vt dieper, lager maken, zinken
abba'lo, m geblaf.
laten; neigen, buigen; nederslaan (der
abbalone, m groote blaffer, twistzoeker.
oogen); lig vernederen, belasteren; '" la
abballare, vt inpakken; vi opsnijden,
bandiera, de vlag strijken; '""-' una perpenbluffen.
dicolare, een 100dJijn neerlaten; '""-' un
abballlnare, vt (bedden) afhalen.
pugno, een vuistslag geven; '" la voce,
abballottamento, m zie abballottatura.
de stem laten zinken; II "'rsi, vr zinken,
abballottare, vt heen en weer rollen; ineen
afdalen, zwakker, minder worden, gaan
frommelen; fig onzacht met iets omgaan;
liggen (v. d. wind); vallen (v. h. water);
"'rsi, vr ineen loopen, stollen, tot klombukken, neigen; fig zich vernecleren, verpen vormen.
I abbassata, t zie abbassamento.
[lagen.
abballottatura, f samenballing, het samen· abbasso, a basso, avv & prep. onder, op den
klompen; klomp (metaal).
grond, bcneden, naar onder; s~anza d',""-,.
abbamblnare, vt voortrollen; overkantelen.
kamer gelijkvloers; '""-' it capello, den hoed
abbambolato, agg mat, slaperig (v. oogen).
at; '" it tiranno, weg met den tiran.
lIbbancare, vt uitspreiden (v. huiden ter abbastanza, avv genoeg, voldoende; esserinvetting);· met banken voorzien.
cene "', in overvloed van iets voorhandell
abbandonamento, m zie abbandono.
zijn; aver", di una cosa, genoeg van iets
abbandonare, vt verla ten; opgeven; laten
hebben, iets moede zijn; interj. genoeg!
varen (een plan); in de steek laten; '""-' Ie
genoeg daarvan!
armi, de wapens neerleggen; '" un bam- abba'ttere, vt nederwerpE'n, op den grond
bino, een kind te vondeling leggen; ,..., Ie
werpen, nederslaan; yellen, omhouwen;
briglie al cavallo, een paard den vrijen
fig overweldigen; vernederen; '""-' l'uscio
teugellaten; ",i d1'rittt, zijne rechten prijsde deur op een kier zetten; ",rsi, vr
geven; ",rsi, vr zich laten gaan, zinken lafig verschrikken, den moed verliezen; met
ten; van vermoeidheid neervallen; ",Ysi S1t
iets of iem. samentreifen, ontmoeten;
qd, zich op iem. verla ten; "'Tsi a una pas,...,a vedere qc, toevallig iets zien; ~ bene
sionc, zich aan eell hartstocht overgeven.
(male), goed (slecht) terecht komen; se
abbandonatamente, avv met vertronwen,
s'abbatte eke, als het mocht treifen, dat.
zonder bedenken; zonder nadenken.
abbattlmento, m het nederwerpen; nederabbandonato, m vondeling; agg verlaten,
slaan; nE'erslachtigheid; fig atmatting,
verwaarloosct, achtergelaten; hulpeloos; a
moedeloosheid; voorstelling van een veldredini abbandonate, met lossen teugel.
slag; per ,..." toevallig.
abbandono, m het verlaten, het opgeven; abbattuffolare, vt tot een prop samenafstand; vcrlatenheid,hnlpeloosheid; overpakken (wol, enz.); in verwarring brengeving (aan iem.); slapheid (der leden);
gen; dooreen mengell; ",rsi, vr handlaseiare in ~, veronachtzamen, vervallen
gemeen worden.
laten; met/ere in "', verwaarloozen; an- abbattuta, f ~ verhakking.
dare, venire in ,..." in vergetelheid, in on- abbattuto, agg ned~rgeworpen; terneergebruik geraken; in ~ a una passion-e, in
slagen, bedroefd.
de macht van een hartstoeht.
abbazla, f abdij; waardigheid van abt; preabbarbagllamento, 11£ verblinding.
bende van eell abt.
abbarbagllare, vt verblinden.
abbazlale, agg abtelijk, abts-.
abbarbarsi, vr wortel schieten.
abbeceda'rio, m abc-boek.
abbarbicare, vi & vr wortelen, wortel schie- abbelllmento, m versiering, verfraaii,ng; valten; vastklemmen, voet vattE'n, zich vastsehe tooi; toevoegsel; snoeverij.
zetten.
abbelllre, vt verfraaien, versieren, tooien;
abbarcare, vt ophoopell, opstapelen.
,....rsi, vr zich tooien, zich mooi maken;
abbarrare, vt barricadeeren, versperren.
gebruik maken van; s'abbelliscano signori,
abbaruffamento, m verwarring, wanorde;
zoek maar nit, heeren; c' e da ",rsi, daar
vech terij.
is l<cus in overvloed.
abbaruffare, vt verwarren, in verwarring abbellltura, f verfraaiing, opsmukking (van
brengen; door elk. werpen; """'rsi, vr
een verhaal).

I

I

abbenche
abbenche, hoewel, of schoon.
abbeverare, vt drenken; jig ill overvloeel
te drinken geven, dronken maken ,......, qd
di qc, iemand met iets overladen; ,......, un.
prato, eene weide besproeien; I".Irsl, vr
den dorst lesschen; zich laven.
abbeverato'io, m drinkbak, drinktrog; drinkplaats (van vee); waterbakje (aan vogelkooi).
abbiadare, vt aan den haver gewennen; met
haver voederen; uti cavallo ben abbiadato,
een goed ondcrhouden paard,
abbicare, vt graan opstapelen in schoven.
abbicci, 1n a-b-c; alfabet; esserc all' ,......"
nog aan 't begin zijn; non sapir l' ,......" geen
a voor b kennen.
abblente, agg bezit tend, welgesteld; gli abbienti, pl. de bezittende klasse.
abbigliamento, m het versieren, aankleedcn,
met smaak kleeden; sieraad, kleeding;
op tooiing, garneering.
abbigliare, vt versieren: met smaak kleeden; optooien; ~rsi, vr zich kleeden,
abbigllatura, t zie abbigliamenio,
[tooien.
abbi'glio, m (scherz.) ecnvouclige plunjc.
abbinare, vt zich tot cen paar, met twcecn
samenvoegen.
abbindolamento, 1Jt bec1rog; dwaling, verwarring.
ubbindolare, ut h et garcn op den haspcl
leggen; beclriegen, bedotten; r-ersi, VY
in de war geraken; zich verwarren; fig
verward, uit het veld geslagen worden.
abbindolato, p pass & agg verward, verbluft.
abbindotatore, tn I".Itrice, f bedrieger, bedriegster.
abbindolatura, I zie abbindolamcnto,
abbiosclarsl, vr ornvallen, ineen z in ken
zich uitstrekken; tt« moedeloos worden,
zich gewonnen geven; de blacleren laten
hangen (v. bloemen),
abblsognare, zie bisognare.
abboccamento, m uitmonden; jig te zamen
komen, samenkomen, gesprck: het slaags
raken (van legers).
abboccare, vt den monel aan iets leggen;
met den mond vatten; aan den monel
brengen; jig iets vurig begeeren; iets terstond begrijpen; 1".1 due »asi, twee vaten
met elk. in verbinc1ing brengen; ~ la
botte, tot den rand toe vullen; .-;rs-i, vr
in elk. uitmonden; communiceeren (van
buizen); fig voor een onderhoud bijeen
kornen; het eens worden; handgerneen
worden.
abboccato, agg boordevol; zacht (v. wijn);
una persona l".Ia, alles etend, niet kieskeurig persoon; sost. m questo uino ha dell'
,......" deze wij n heeft een zoetachtigen

smaak.
abboccato'io, m mond, opening van oven.
abboccatura, f mending, overvloed; _ het

3

abbottonato

bovenste deel van den wijn in een flesch:
,......, della farina, het bovenste van het meel
(in den zak).
abbocconare, vt in een hap opeten; in stukken verdeelen.
abbonacclamento, m geruststelling: "t gaan
liggen van den storm,
abbonacciare, vt tot rust brengcn, geruststollen, stillen; """"rsi, ur rustig, bedaard,
kahn worden; gaan liggen (v. d. wind);
.fig bekoelen (v. woede).
abbonamento, 11~ verbetering; abonnement;
goedkeuring (van een rekening); $ aftrek
van een gedeelte eener schuld.
abbonare, vt ,goed maken, verbetercn; erkermen (van een schuld); afrekenen,
kwijten; aftrekken (gedeeltc eener schuld);
r-ersi, vr zich tevreden stellen, uiatigen:
zich abonneeren.
abbonato, p pass goed gekeurd, geabonneerd; sost. m abonne; stamgast.
abbondante, agg rijkelijk, overvloedig.
abbondanternente, aV7J rijkelijk, in overvlocd.
abbondanza, I overvloed; corno dell' ro..I
hoorn des ovcrvloeds; in 1".1, rijkelijk, in
overvloed; per ,......" op den koop toe.
abbondare, vi in overvloed voorhanc1en
zijn; overvloed hebben; overvloeien van;
vt iemand ovcrstelpcn met.
abbonde'vole, agg rijkelijk, overvlocdig.
abbonire, ut bevredigen, tot kalmtc breugen, stil maken; 1".1 un terrene, een stuk
land vruchtbaar maken; <-rsi, ur kalmeeren, bedaard worden.
abborda'ggio, m ..&. naast elkander aanleggen (van schepen); entering, aanvaring;
tte genaakbaarheid; persona di [acilc-«,
toeschietelijk pcrsoon.
abbordare, vt ~~ aanleggen, en teren; jig
aanklampen, aanspreken; 1".1 una questione, een vraagstuk aanpakken; I".IYsi,
v recipr. elkaar aanvaren,
abbordo, m ~ het aanleggen (van schepen);
aanvaring; landing; ,fig spraakzaamheid;
uomo di iacile r-« gernakkelijk te naderen,
vriendelijk mensch; di primo 1".1, van het
begin af, terstond, bij eerste kennismaking.
abbordone, m iemand die gewoon is andere
personen met brutaliteit aan te spreken.
abborracclamento, m haast; overijling;
broddelwerk.
abborracciare, vt onnauwkeurig, in haast
maken.
abborracciatamente, avv oppervlakkig, slorabborracclone, m knoeier, prutser.
[dig.
abbottinare, vt , plunderen, buit verklaren; """"Ysi, ur in opstand komen.
abbottonare, vt toeknoopen; 1".1151:,· vr (de
kleeren) toeknoopen.
abbottonato, agg toegeknoopt; lig stil, teruggetrokken, terughoudend.
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abbottonatura, t rij knoopen en knoopsga- abbrlcca'gnole, tn (ophang)haak, kram;
ten; het dichtknoopen.

abbozzamento, m het schetsen, schets; ontwerp.

abbozzare, ut ontwerpen, eerie schets maken;
eene schilderij met kleuren ontwerpen;
4. stoppers opzetten, met rustlijnen vastleggen.
abbozzata, f vluchtige schets; dare un' I""'0o.I,
een kart begrip geven, in algemeene trekken schetsen.
abbozzatamente, avv schetsmatig.
abbozzati' ccio, agg in schets, nauwelijks begonnen; half uitgevoerd.
abozzato, agg geschetst, ontworpen; vergroeid, misvormd (mensch).
abbozzatura, f schets, ontwerp.
abbozzo, m ontwerp; schets; omtrek; voorloopige uitvoering; in I""'0o.I, onuitgevoerd ,
in schets, onvoltooid.
abbozzolarsi, ur zich inspinnen (van zijdewormen); jig samenklonteren (van meel).
abbracciabnschl, m ~ karnperfoelie.
abbracciafusto, agg ~ stengelomvattend.
abbracciamento, m omarming.
abbracciare, vt omarmen, omsluiten; ~
omslingeren; orngeven: ornvatten; overzien, begrijpen; ti abbraccio di cuore, (in
brief) ik druk je aan mijn hart; (prov) chi
molto abbraccia nulla stringc, die het
onderste uit de kan wil hebben, krijgt
het lid op den neus; die te veel aanvangt
voltooit niets; I""'0o.I un opinione, een gevoelen omhelzen; I""'0o.I un partito, zich bij
eene partij aansluiten; I""'0o.I una proiessionc,
een beroep kiezen ; <-rsi, VI' elkander
omhelzen; ~ a qc, zich ergens aan vastklemmen,
abbracciata, f gelijktijdige omhe lzing.
abbracciatoie, f pl kleine tang, pincet.
abbracctatura, f arrnvol.

abbra'ccio, ni omarming.
abbracciuchiare, vt veelvuldig en op opzienbarende wijze omhelzen.

abbrancare, vt met klauwen, nagels aanvatten; vastpakken; -crsi, vr zich ergens
aan vastklemmen.
abbrevlarnento, m het afkorten; afkorting;
uittreksel; kort begrip; per I""'0o.I, bij afkortinge
abbreviare, ut afkorten, verkorten; kart
samenvatten; afsnijden (een weg); verminken (een woord); per abbreuiarla, kort
en goed.
abbreviatamente, avv verkort, in 't kort.
abbrevlativo, agg verkortend, afkortencl;
metodo I""'0o.I, verkortende methode; sost m
verkorting.
abbrevlatore, m verkorter, afkorter; beambte die de pauselijke brieven opstelt.
abbreviatura, f afkorting (v. woord of zin),

abbrevlazione, f zie abbreuiatura,

~

boomkruipertje; aak; fig voorwcndsel,
valsche gevolgstrekking.
abbriccare,vt slingeren; I""'0o.I un colpo, een slag
toebrengen; I""'0o.I rsi, vr zich vastklemmen,
klauteren,
abbrlvare, vt ~. de t ouwen losmaken, 10smeren; abbriva! gooi los! vollen stoom.
abbrlvo, m .$ afvaart van den wal; prender
1'I""'0o.I, volle vaart nemen (ook van paarden,
voertuigen &); fig zijn woorden den
vrijen loop laten.
abbronzacchlare, vt lichtelijk verbranclen;
zie abbronzare.
abbronzarnento, m het verbranc1en, bruin
worden (door de zon); bronskleur del'
huid; het geel worden van oude papieren.
abbronzare, vt zengen; bronskleur geven,
bronzen; vi bruin 'worden door de zone
abbronzati' ccio, agg lich t verbrand, gebronsd.
abbronzato, agg gebronsd, bruin verbraud.
abbronzatura, f geel worden der bladen;
het bronzen (v. kunstvoorwerpen &).
abbronzlre, zie abbronsare.
abbruciacchiare, vt licht verbranden , aanbranden; roosteren (gevogelte); geel worden (papier &).
abbrucl are, & zie bruciare.
abbrumato, agg .$ door wonnen aangetast.
abbrunamento, m het bruineeren; het rouw
aannemen, met rouwfloers ornlclee.derr.
abbrunare, vt bruin maken; I""'0o.I le bandiere,
de vlag met floers bekleeden ; I""'0o.I rsi, vr
rouw aannemen; carta abbrunata, rouwpapier; donna abbrunata, dame in den
rouw.
abbrunire, vi bruin, doriker worden; verzengen; ot bruin maken; verzengen.
abbrustollre, vt roosteren; (koffie) brandon:
(de haren) zengen; -c-rsi, vr zich laten
braden (voor het vuur); licht aanbranden.
abbrustolita, f Iichte roostering; dare un' ,......."
even hoven het vuur houden; darsi un' I""'0o.I,
zich even warmen.
abbrutimento, m verruwing; venlierlijking.

abbrutire, vt verdierlijken, ruw m ak.en; vi
verdierlijken, ruw, gemeen worden.
abbucclate, agg hard, korstig.
abbularnento, m verduistering.
abbuiare, vt verduisteren: ti« vnrber'gen,
verdonkeremanen; doodzwijgen; ,......., rsi,
vr donker worden, betrekken (v. d.
lucht); fig treurig, somber worden.
abbuono, m erkenning (eener schuld); rabat,
korting; sp voorgift.
abburattamento, m het builen van meel.
abburattare, vt builen, ziften; I""'0o.I le questioni;
lang over een voorwerp zeuren; vi vervelend kletsen; zich druk heen en weer
bewegen.

aburattone
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aburattone, m zwetser.
abltatore, m bewoner.
abbuzzlre, vt (den buik) vol stoppen.
abitazione, f woning, huis; hoI, leger (van
dieren).
abdlcare, vi afstand doen; ~ alia corona,
afstand doen van de kroon; ~ una donna, abltino, m klein, kort gewaad; scaplllier (v.
eene vrouw verstooten.

geestelijken).

abdicazione, f afstand (v. d. kroon, v. e. abito, m kleed, gewaad; (heeren)rok; ordeswaardigheid).

abduttore, agg van het lichaam aftrekkende (spier).
Abelardo, m Abeilard.
Abele, mAbel.
aberrare, vi afwijken, afdwalen; dwalen;
egli erra ed aberra, hij vervalt van de eene
dwaling in de andere.
aberrazione, f afdwaling; ~ menta!e, geestverstoring; r...1 abberratie, schijnbare afwijking eener vaste ster; afwijking der
lich ts tralen.
abeta'ia, f pijnboomenwond, sparrenbosch.
abete, abeto, m pijn-, sparreboom; sparrehout; ~ bianco, zilverspar; ~ rosso, roode
abetella, f gekapte spar, rondhont.
[spar.
abet/na, f zie abrtaia.
abet/no, agg van sparrehont; een aftreksel
bevattend van sparrenaalden (wijn of
abia'tico, m kleinzoon.
[bier).
abiettamente, avv opverachtelijke, lagewijze.
abiettezza, f laagheid, gemeenheid.
abietto, agg laag, gemeen, verachtelijk.
abiezzione, f laagheid, gemeenheid.
abigeato,. m veediefstal.
abi'geo, m vecdief.
a'bile, agg dengdelijk, bekwaam, geschikt;
~ geschikt (v. d. dienst).
ablllta, f geschikt-, bekwaam-, deugdelijkheid; ervaring; ~ geschiktheid (v. d.
dienst).
abilltare, vi hekwaam, geschikt, rlienstbaar
maken; voor bekwaam, gerechtigd verklaren; ~rsi, vr zich bekwaam betoonen; de bevoegdheid (toestemming) verkrijgen; zieh vestigen als.
abllltazione, I bekwaamheid, geschiktheid
(voor ambt); toelating (tot ambt).
abilmente, avv 'op geschikte wijze; behendig.
abiogenesi, f spontane genera tie, het ontstaan van levende wezens uit levenlooze
abissale, agg diepzee-.
[stof.
abissare, vi in den afgrond (in 't ongeluk)
storten; vi in den afgrond vallen.
abisso, m dierte; afgrond; kloof; hel; ~ di
malizia, overmaat, afgrond van sJecht··
heid; andare in ~, ten gronde gaan.
Abissi'nia, t Abbessinie.
abita'bile, agg bewoonbaar.
abita 'colo, m woonplaats, woning; >b kom·
pashuisje.
abltante, m bewoner, inwoner.
abltare, vi bewonen; bevolken; vi wonen,
huizen.
abltato, agg bewoond; bevolkt; sost. m bewoond oord.

gewaad (v. monn.); gewoonte; oefening;
aanleg; ervaring; bekwaamheid;
lichame1ijke gesteldheid, habitus; ~ da mattina, morgengewaad, neglige; ~ lungo,
priestergewaad; abiti falti, gemaakte
kleeding, con fee tie; l' ~ non fa il monaco,
de pij maakt den monnik niet; de kleeren
maken den man niet; l'~ del arte, kunstvaardigheid; lar l'~ a una casa, ergens
smaak in krijgen; veslire l'~, de monnikspij aantrekken, in een klooster gaan.
abito-tailleur, m tailleurkostnnm.
abituale, agg gewoon, gebrllikelijk, ingeworteld; lebbre ~, aanhoudende koorts.
abitualmente, avv gewoonlijk, naar gewoonte.
abituare, vt gewennen; ~ysi, vr zich gewennen, gewoon worden.
abltuato, agg gewoon, gewend.
abltudinale, agg gewoon; gewoonte-; aangewend.
abitu'dine, v gewoonte; aanwensel; gebruik;
aanleg; bekwaamheid; l' lichamelijke
aanleg; temperament.
ablturo, m schamele woning; hnt.
abiura, f afzwering.
abiurare, vt a£zweren (ge1oof); tcrugnemen
(belofte), verloochenen.
ab!urazione, f afzwering.
ablazione, I afsmelting van gletscher;
wegneming van ziek lichaamsdeel.
ab!ativo, m (Gram.) ablatief.
abluente, agg if afvoerend, znivereIlll; losweekend.
abluzione, f afwassching, reiniging; ritueele
wassching; vingerwassching (der priesters bij de mis); l' uitspniting; inwendige
wassching.
abnegare, vt verloochenen; verzakcn; ~rs-i
vr zich verloochenen.
abnegazione, f verloochening; ontzegging;
~ di sl medes-imo, zelfverloochening.
abolire, vt afschaffen, opheffen (v. instellingen), vernietigen; afschaffen (wetten);
,-...;rsi, vr huiten gebruik raken; onmogelijk worden.
abolizione, f afschaffing, opheffing.
abolizionista, m voorstander der afschaffing
(v. e. toestand, wet, gebruik &).
abomina'bile, agg afschuwelijk.
abominare, vt verafschuwen, verfoeien; afkeer gevoelen.
abominazione, t afschuw, afkeer; voorwerp
van afschuw;
un~! 't is een gruwel!
abomine'vole, agg afschuwelijk.
aboml'nio, m afschuw.

-r

-r

e

aborigene

r

*

accanto

6

abori'gene, agg inhecmsch; abarigeni, PZ
inboorlingell, oerinwoners.
aborrimento, m afschuw; afkcer.
aborrire, vt verafschuwen; haten; vi afkeer, afschuw gevoelen.
abortire, I'i ontijdig bevallen; ~ niet opkomen, geen wartel schieten; jig mislukken, geen gevolg hebben; tar,..", de vrucht
afdrijven.
abortivo, agg ontijdig geborell; onrijp; slecht
groeiend; l' vruchtafdrijvend (middel).
abiirto, m ontijdige geboorte, miskraam;
misgeboorte; mismaakt persoon; mislukt
werk; t't ~ procurato, vruchtafdrijving.
abra'dere, vt l' afschaven, afkrahben, afscheren; afschaving, afkrabbing; huidaf·
schilfering_
Abramo, m Abraham, Abram.
abrasione, f
afschaving, afkrabbing;
huidafschilfering.
abrogare, vt nietig verklaren, afschaffcn,
opheffen (v. wetten).
abrogazione, f nietigverklaring, afschaffing,
opheffing; herroeping.
abriitano, abriitine, m ~ wilde averuit.
Abruzzi, m PI Abruzzen (gebergte)_
a'bside, f L:o.. absis, halfkoepelvormige nis
achter 't hoogaltaar, koornis; ~!1 elk del'
uiteinden van de groote as del' loopbaan
eener planeet om de zon.
abusare, vi misbruik maken; overmatig
gebruik maken (v. iets); ~rsi, VI' misbruiken; onmatig gebruik maken; voorbij
laten gaall (eene gunstige gelegenheid);
uno clie abusa, iemand die. ongeregeld
leeft.
abusione, j (Gram) olljuist gebruik maken
van eeu woord; ualatigheid, fopperij.
abusivamente, avv verkcerdelijk, wederrechtelijk.
abusivo, agg verkeerd; wederrechtelijk.
abuso, m misbruik; overmatig gcbruik; ouregelmatigheid, ourechtmatigheid, ovcrschrijding (v. macht, voorschriftell enz.).
abuzz ago, tit ~ buizerd.
aca'cia,
acacia.
acagiu, tit ~ mahonieboom.
acanto, tit ~ akant, berellklauw; L:o.. akaut
(als versieriug van kroonlijsten en kapiteelen).
a'caro, m schurftmijt.
aeattiilieo, agg niet katholiek.
aeca, f (de letter) H.; jig nietigheid nietig
deeltje; non sap ere un'~, niets kennen;
non va '-ere uJ>t,' ~, geen zier waard zijn.
aecademia, j academie; hoogeschool, universiteit; geleerd of letterkundig genootschap; schilderschool; schermschool &;
"" di tltusica, musikale soiree, concert;
~ di scherma, a%aut, schermpartij.
aceademicamente, avv academisch; voor
tijdverdrijf, zonder bepaald doe!.

accademico, m liel CCller academie, academicien; QJ wijsgeer van de SChOOl van
Plato; agg academisch, tot de academic
behoorende.
aceadere, vi gebeuren, voorvallen; wedervaren; che t' J accadulo, wa t is er met u
gebeurd?; llon~, niets uitmaken; non
accade che si disturbi, gij behoeft u zoo
niet op te wind en; ~l'si, vr passen gelegen komen.
aceaduto, p. pass & agl?: gebeurd, voorgevallen, geschied; sost tit voorval, gebeurtecis.
accagionare, vt beschuldig-m, de schuld
geven.
accagliare, vi dOlc'n stollen, stremmen; ""rsi,
VI' stremmen, stollen (bloed, melk).
aceagliato, agg geronnen, gestremd.
accalapplare vt met de val of in den strik
vangen; jig bedriegen; in de val lokken;
.-·rsi, VI' zich verwarrcn (in een web van
Icugens).
aecalappiat(lre, m strikken-, va!lenzetter
hondenvanger; fig bedrieger.
accalcare, vt opeendringen; ineenpersen,
ophoopf''ll;

~rsi,

vr zich sarnenddngen;

zich opeenhoopen.
accaldarsi, zich verhitten.
accaldato, agg verhit (van 't loopen),
aeealoramento, tit verhitting.
aecalorare, aecalorire, vt warm makcn; fig
aanvuren, aanzetten; ~Irsi, vr zich verhitten; fig zich opwinden; accalorarsi di
sdegno, in toorn ontsteken.
aceampamento, m het kampeercn, legeren,
legerplaats, kampement.
aceampanare, vt tot cen Idokvorm opbinden (wijnstok).
accampare, vt kampceren, legeren; "" ragioni, redenen aanvoercn; .--.Ysi, vr zich

legeren, zijn tenten opslaan.
accampionare, I't in het kadaster inschrijven; een weg (onder gcmeenten) verdeelen (voor het onderhoud); ijken (maten
en gcwichten).
accanalare, vt uithollen, uitgraven; L:o.. kanneleeren, gleufvormig uithollen.
accanalatura, f uitholling, gleuf, kanaal V.
verclieping; kanneleering.
accanare, vt loslaten (honden 01' het wil,l);
aanhitsen; op hetspoor v. h. wild brengen; ,.-....;Ysi, zie accanirsi.
aecanegglare, vt zie acca11are.
accanimento, m verbittering; hardnekkigllCid; vasthoudendheid.
accanirsi, vr hardnekkig volhouden; hardnekkig vervolgen, zijn woe de koelen (or).
aceanito, agg verwoed, hardnekkig, verbitterd; odio ~, onverzoenlijke haat.
accaneliare, vt ~ (den draad) op spoelen
winden.
aeeanto, prep naast, neven, terzijde van;
avv in de nabijheid, nabij, naast; "" "",
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dieht er naast, dicht erbij; pone qd ,...., a
un aUro, iemand met een ander gelijkstellen.
accantonamento, m ~ kantonnement; inkwartiering.
accantonare, vt in kantonnementen legercn,
inkwartieren.
accapacciamento, 'm zwaarte in 't hoofd,
vcrkoudheid.
accapacciare, vt den gecst vermocien; ~rsi,
vr zich cen zwaar hoofd maken; in de
\var zijn.
accaparrare, vi hanc1geld geven; verweryen; werven (stemmen); opkoopen; beslag leggen op; ~ un impiego, achter een
ambt aanjagen.
accapezzare, vt (steen of h011t) bewerken,
pasmaken; fig tot stand brengen.
accapigliamento, m vechterij; twist, woorden wisseling.
accapigllarsi, Vy elkaar in de haren vJiegen;
handgemcen worden, twisten.
accaplgliatura, j zie aecapigliamenlo.
accappato'io, m bad-, friseermantel.
accapplare, vt met een strik vasthouden,
vangen; toebinden, toesnoeren (met strik);
fig bedriegen, foppen, verstrikken.
accapplatura, t loopende strik, strop; weversknoop.
accapponare, vi l<apoeneeren, kapoenen,
(hanen) snijelen; ~rsi /a pella, kippenvel
krijgen.
accarezzare, vt liefkoozen, streelen; vleien,
vertroetelell; jig. liefelevol, teeder behallele1en; ~ un idea, een denkbeeld koestereno

accarezzatore. m

~trice,

j

vleier,

lief-

koozer.

accartocclare, vt ineenwikkcIen; oprollen
(tot peperhuisje); ~rsi, 1Ir !j: zich oprollen (van zieke bladeren).

accasamento, m het stichten van een lmishouelen; huwelijk.

accasare, vt uithuwelijken; lmizen bouwen;
eene nedcrzetting vestigen; ~rsi, vy
huwen, een huishouding opzetten, zich
vestigen.

accasclamento, m verval (eler krachten);
verslapping, matheid, zwakte.

accasclare, vt zwak, krachteloos maken;
(""'oo..IYsi, vr zwak, krachteloo3, moecleloos

worden; zonder geestkracht zijn.

accasermare, vi kazerneeren.
accastellamento, m .t voor- en achterkasteel van een schip.

accastellare, vt ophoopen, opstapelen (v.
vruchten om tc droogen); ,-.wrsi, vy zich
verschansen.
accatarrato, agg door een katarrh (verkoudheid) bevangen.
accatastamento, m ophooping, opstapeling.
accatastare, vt ophoopcn, opstapelen; ka-

accendisigari
dastreeren; in het kadaster schrijven;
belasten.
accattabrlghe, m twistzoeket;
accattafleno, m hooimachine.
accattapane, m bedelaar.
aecattare, vi bedelen; aalmoezen afdwingen; leenen; borg-en; vi van aalmoezcn
leven; ~ lodi, naar lof streven, lofprijzingen afbedelen; "'" brighe, twistzoekcll;
zich in ongelegenheden brengen.
accattato, agg gebedeld; ragioni accattate,
aan de haren bijgesleepte redenen.
accattlno, 111 aalmoezenophaler; collectant
(in de kerkE'n).
accatto, m beelelarij, aalmoezenlooperij; aal·
moezen; leening; andare all' ro-', uit bedelen gaan.
accattona'gglo, m bedelarij.
accatone, m bedelaar.
accavalcare, vt over een muur klimmen;
steken overhalen (bij het breien).
accavalclare, 1'1 schrijlings (als op eell
paard) zitten; un ponte accavalcia il jiume,
een brug overspant de rivier.
accavalclone, accavalcioni, avv schrijlings;
met een been aan elkcn kant.
accavallare, vt iets dwars, schrijlings op iets
anelers leggen; dradcn laten vallen; ~rsi.
vr verschuiven; dwarsleggcn.
accavigllare, vt op de spoel winden.
accecamento, m het blindmaken; blinelheid;
verstopping (v. e. kanaal); jig verblinding; vooringenomenheiel.
accecare, I vt blindmaken; dof, glansloos
rnaken; jig verb linden, verward maken;
~ una lettera, een brief onleesbaar rnaken; ,..., una jines/ra, een venster dich tmetselen; ~rsi, vr zich V. h. gezicht berooveD; II vi blind worden; verbleeken,
verschieten (v. kleuren); verstopt raken;
jig verblind worden.
accecatura, f verblinding; blindheid; voorgeboord gat.
accedere, vi naderbijtreden; toetreden; ~ in
un luogo, !'1 een plaats gerechtelijk bczichtigen; jig toestcmmen, instemmen.
accelerando, J' in versne1d tempo.
accelerare, vt sneller maken, versnellen;
~rsi, vr sneller worden; in snelheid toenemen; ~ passo aeeelerato, versnelde pas.
acceleratore, m versneller; agg versnellend.
accelerazlone, j versnelling.
accendere, vt aansteken; jig ontsteken, op·
wekken; ~ tina guerra, een oOl'log doen
ontstaan; ~ una parita, een rekening
openen; ~ un' iscrizione, cen hypotheel(
nemen; ,-...,rsi, vr vuurvatten, ontbranden; jig ontvlammen (in liefde, toom);
~ in visa, ecne kleur krijgen.
accendl 'bile, agg on tbrandbaar, on tvlambaar.
accendlmento, m aansteking; on tv lamming.
accendlsigarl, 1n indecl sigarenaansteker.

accenditoio

acciaccinato
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accendlto'lo, m stok om lantaarns op te ste- accesslt, m accessit; tweede prijs; eervolle
ken.

vermelding.

accendltore, m lantaarnopsteker, lampenist. accesso, m toegang, ingang, m; toetreding,
inwilliging; '" gerechtelijke bezichtiging
accennare, I vi wenken, een teeken geven;
eener plaats; l' aanval (van koorts);
een toespeling maken; ~ a una eosa, een
lig uitbarsting, aanval (van hartstocht);
zaak aanduiden; aanraken; ~ di si 0 di no
uomo di laeile ~,genaakbaar mensch.
(van) ja of neen schudden; II vt met den
vinger op iem. wijzen, iem. aanduiden; accessoriamente, avv bijkomstig, als nevenzaak.
,..., una ligura, eene figuur met eenige
streepen aanduiden, schetsen; ,..., a lare accessOrlo, agg bijkomstig, bijbehoorend;
sost. m nevenzaak; het bijbehoorende.
qe, zich gereed maken iets te doen; ~ un
eolpo, een schijnstoot maken (bij 't scher- accetta, I kleine bijl; strijdbijl; eosalatta eon
l'~, ruw afgewerkte zaak; lar la giustimen); III ,...,rsi, v reeipr. elkander toe·
zia eon /' ~, ondoordacht oordeelvellen;
wenken, wenken geven.
darsi I' ~ sui piedi, zich vastpraten.
accenno, m wenk, aanduiding, zinspeling.
accensl'blle, agg ontvlambaar; prikkelbaar, accetta'blle, agg aannemelijk.
opvliegend.
accettablllta, I aannemelijkheid gunstige
gelegenheid.
accenzlone, I ontsteking; ontbranding; afsteken (v. vuurwerk); hoogroode ge- accettamento, m aanneming; opneming;
laatskleur; vuur, gloed.
senza ~ della persona, zonder onderscheid
des persoolls.
accentare, vt accentueeren; den nadruk
accentatura, I accentueering.
[leggen op. accettante, 1n $ acceptant (v. e. wissel);
accento, m accent, klemtoon; verheffing
iemand die zich aUes laat welgevallen.
der stem; lig nadruk; gewicht; toontee- accettare, vt aannemen; opnemen; aanken; woord; uitdrukkingswijze.

vaarden; $ accepteerell (een wissel); "'-'

un' opione, eene meening omhelzen.
accentramento, m centralisatie.
accentrare, vt centraliseeren; in <"en punt accettata, I bijlslag.
samenvatten.
accettazlone, I aanneming; aanvaarding,
goedkeuring; $ accept (v. wissel).
accentuare, vt den klemtoon leggen, accentueeren, (goed) doen uitkomen.
aecette'vole, agg aannemeJijk, welkom.
accetto,
agg aangenaam, welkom, lief.
accentuatamente, avv met bijzonderen klem,
accezlone, I (aangenomen) beteekenis van
geaccentueerd.
een woord.
accentuazlone, I accentueering, klemtoonacchetamento, 1n geruststelling, bevredilegging.
ging.
accerchlamento, m omsluiting, omsingeling;
ommuring; omleggen van hoepeJs (om e. acchetare, vi geruststellen, bevredigen;
vat).
~rsi, vr zich kalmeerell, bedaren.
accerchiare, vt olnringen, insluiten, 0111- acchiappare, vt onvoorziens pakken, vangen;
geven, hoepels omleggen.
inhalell; bctrappen; ~ qd sui latto, iem.
accerito, agg sterk verhit; erg rood (in 't geop heeterdaad betrappen; ~ una.inlreddatura, eene verkoudheid oploopen.
laat).
accertamento, m zekerheid, verzekering, be- acehlappato'io, m valstrik; lig list, hinderlaag.

krachtiging.

accertare, vt zekerheid geven, verzeke- acchiocelolare, vi slakkenhuisvormig winren; ,..., una notizia, een bericht bevestiden.
gen, bekrachtigen; ~ la rendila, het in- acchitare, vi ~ il pollino, 0°0 van 't acquit
komen vaststellen; ~rsi, vr zieh verzekeren, vergewissen (v. c. zaak); F
aeeertati! s'aeeerti!, vast en zeker, gij
kunt er zeker van zijn.
accertatamente, avv met zekerheid.
accesamente, avv met vuur, vurig, bezield.
acceso, p pass van aeeendere; agg vurig, verhit; vertoornd; $ debito ~, openstaande
schuld.
accesl'blle, agg toegankelijk, genaakbaar.
accesibilita. I toegankeJijkheid, genaakbaarheid.
accesslone, I toestemming, toetreding;
toeneming (van koorts); '" accesssoir
(wat nog bij iets komt); ~ della luna,
nieuwe maan.

-r

spelen; opzetten (den bal); ~rsi, acquit
geven.
acehlto, mOoD acquit; di primo~, bij den
eersten stoot; terstonc1.
acchlu'dere, vt zie aecludere.
a'cela, I (ruwe) draac!, garen.
acelabattamento, m prulwerk, knoeierij.
acelabattare, vt schoenen lapp en; knoeierig
werken, prutsen.
acclabattone, m ~ona, f knoeier, knoeister ..
acelaccamento, m het fijnmalen, verpletteren, kneuzen.
acclaccare, vi fijnmalen, kneuzen, onder
den voet treden; verzwakken.
acciacclnarsl, vr druk doen, zich weren.
acciacelnato, agg druk, ijverig, bezig.

aCClacco
acciacco
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acciacco,
(lichaams)gebrek; kwaal; onacciaceo, m
m (lichaaIllS)gebrek; kwaal; ongeluk,
geluk, smaad.
smaad.
acciaccoso,
agg
aeclaeeoso, agg ziekelijk,
ziekelijk, gebrekkig.
gebrekkig.
acclalare,
verstalen,
acclalare, vi
vt
verstalen, tot
tot staal
staal maken.
maken.
acclalatura,
I
staalbereiding.
aeclalatura, j staalbereiding.
acclalerla,
I
staalfabriek.
acclalerla,mt wetstaal;
staalfabriek.
acclalno,
acclalno, m wetstaal: me~senslijpmachine.
messenslijpmachine.
accia'lo,
m
staal.
accia'lo, m staal.
acclalolo,
m
zie
acciaino.
acctalolo, m zie acciaino,
acclap(pni)arsi,
acclap(pnl)arsi, vr
vr zich
zich inspannen,
inspannen, zieh
zich
aftobben.
aftobben.
acclarino,
m
vuurslag;
pan
(v.
vuursteengcacctartno.o» vuurslag; pan (v. vuursteengeweer);
pie (aan
weer); luns,
luns, ass
asspie
(aan wiel).
wiel).
o
acclaro,
o
acclaro, m
m c1olk,
c1olk, zwaarc1.
zwaard.
acclarpamento,
m
geknoei.
acciarpamento, m geknoei.
acclarpare,
aceiarpare, vi
vt knocierig,
knoeierig, stumperig
stumperig werkell.
werken.
acciarpatamente,
acciarpatamente, avv
avv zonder
zonder zorg,
zorg, knoeierig.
knoeierig.
aceldentale,
agg
toevallig,
accidentale, agg toevallig, onvoorziens.
onvoorziens.
accidentallta,
accldentalita, It toevalligheid;
toevalligheid; toeval,
toeval, '.lel.levenzaak;
venzaak; ongeval,
ongeval, ongeluk.
ongeluk.
aceldentalmente,
avv
toevallig;
bij
toeval;
aecidentalmente, avv toevallig; bij toeval;
door
door een
een ongeval.
ongeval.
aceldentato,
aecidentato, agg
agg T door
door een
een beroerte
beroerte gegetroffen;
golvend terrein.
troffen; teTreno
ierreno ~,
~, golvend terrein,
accidente,
m
toeval,
onvoorziene
accldente, m toeval, onvoorziene gebeurtegebeurtenis;
nis; (Filos.)
(Filos.) nevengaande
nevengaande verschijning;
verschijning;
J'
l' verhoogingsverhoogings- of
of verlagingsteeken;
verlagingsteeken;
beroerte;
interi.
accidenii!
beroerte: interi. accidenti! verduiveld!
verduiveld!
verdord!;
vcccMa! ververdord!; accidente
accidente d'una
d'wna vecchia! verwenschte
heks!
pcr
~, bij toeval.
wenschte heks! prr r-«, bij toeval.
accl'dla,
acctdla, tf afkeer;
afkeer; tegenzin;
tegenzin; traagheid;
traagheid; lustelusteaccidiosamente,
[loosheid.
aeeidiosamente, avv
avv traag,
traag, lui.
lui.
[loosheid.
accldioso,
"gg
traa~, lui, lusteloos.
aecidioso, :tgg traac, lui, lusteloos,
acclgliarsl,
acclgllarsl, vr
vr de
de wenkbrauwen,
wenkbrauwen, het
het voorvoorhoofd
hoofd fronsen.
fronsen.
acclgliato,
agg
somber,
boos,
norsch.
accigllato, agg somber, boos, norsch.
acclgliatura,
tt sombcrheid,
aeeigllatura,
somberheid, norsehheid;
norschheid; het
het
fronsen
fronsen van
van het
het voorhoofd,
voorhoofd, zwart
zwart gezich
gezich t.
t.
acclglionare,
vi
X
omwallen.
accigllonare, vt X omwallen.
accileccare,
aeeileceare, vi
vt verlokken,
verlokken, lokken;
lokken; foppen
foppen
(door
(door iets
iets te
te laten
laten zien
zien en
en niet
niet te
te geven).
geven).
acclncignare,
aecinelgnare, vi
vt verfrommelen.
verfrommelen.
accl'ngere,
vi
omgorden
(de
lendenen);
acci'ngere, vt omgorden (de lendenen); ~rsi,
~rsi,
vr
vr zich
zich uitrusten,
uitrusten, gereed
gereed maken
maken (om
(am iets
iets
te
doen).
te doen).
accinto,
agg
klaar,
gpreed;
voorbereid.
aecinto, agg klaar, gereed; voorbereid.
a'celo,
a' cclo, uitgang
uitgang der
der versleehtingsvorm;
verslechtingsvorm: agg
agg
treurig,
treurig, leelijk,
leelijk, sleeht;
slecht; questa
qucsto vino
uino non
non
poi
~, deze wijn is overigens niet sleeht.
poi ~, deze wijn is overigens niet slech t.
acclocche,
acclocche, acclo
acclo che
che cong.,
cong., opdat,
opdat, ten
ten einde.
einde.
acclocchlre,
acclocehire, vi
vt slaperig
slaperig maken,
maken, verdooven.
verdooven.
acclttolare,
vi
met
kiezel
of
grint
bestrooien;
acclttotare, vt met kiezel of grint bestrooien;
met
met het
het vuile
vuile vaatwerk
vaatwerk rammelen
rammelen bij
bij
't
't wasschen.
wasschen.
acclottolato,
aceiottolato, agg
agg begrint,
begrin t, bekiezeld.
bekiezeld.
acclsa,
aeeisa, fI aecijns.
accijns.
acclucchlre,
acclucchlre, vi
vt &
& vi
vi verdooven,
verdooven, verdoofd
verdoofd
worden
worden (door
(door een
een slag).
slag).
accluffare,
vi
bij
den
kuif
pakken;
aeciuffare, vi bij den kuif pakken; bij
bij den
den
kraag
kraag pakken;
pakken; iets
iets met
met geweld
geweld naar
naar zich
zich
trekken;
~rsi, vr elkander in 't haar
trekken; ~rsi, ur elkander in 't haar
vliegen,
vliegen, veehten,
vechten, plukharen,
plukharen,

r

rr

ee

accollato
accollato

accluga,
accluga, fI i3;j
SJ ansjovis;
ansjovis; rig
jig lang
lang en
en sehraal
schraal
persoon;
persoon; nietigheid;
nietigheid; fitti
jitti (serrati)
(serrati) come
come
1e
acciughe,
als
haring
opgepakt
zitten.
le acciughe, als haring opgepakt zit.ten.
acciuga'io,
m
oud
papier;
oud
boek.
accluga'Io, m oud papier; oud boek,
acclugata,
aeclugata, fl ansjovissaus.
ansjovissaus,
acclvettare,
aeelvettare, vt
vt om
om den
den tuin
tuin leiden,
leiden, bedotbedotten,
lokken;
ten, lokken; ontbolsteren.
ontbolsteren.
acclvettato,
agg
ontbolsterd;
uitgeslapen,
aeelvettato, agg ontbolsterd; uitgeslapen,
slim.
slim.
acc\amare,
aeclamare, vi
vt toejuichen,
toejuichen, bij
bij handgeklap
handgeklap
eenparig
eenparig verkiezen.
verkiezen.
acclamatore,
m
~trlce, I toejuichcr; lofacelamatore, m ~triee, j toejuicher; lofprijzcr.
prijzer.
acc\amazlone,
acclamazlone, fj toejuiching,
toejuiching, bijval;
bijval; eleggere
elcggere
qd
per ~, icmand bij aeclamatie verqd per ~, iemand bij acclarnatie verkiezen.
kiezen.
acclimare,
acelimare, vi
vt aan
aan een
een klimaat
klimaat gewcnnen,
gewennen,
acclima
tiseeren.
acclimatiseeren.
acclimatare,
zie
acclimare.
aeclimatare, zie acclimare.
accllmazlone,
aeelimazlone, II aeclimatisatie,
acclimatisatie, gewenning,
gewenning,
aanpassing
aanpassing aan
aan een
een klimaat;
klimaat; inburgering
inburgering
accline,
accllno,
zie
acclinato.
aeeline, agg
acclino, zie acclinato,
acclive,
aeelive, agg stijgend
stijgend steil
steil
acciivlta,
accllvlta, II stijging
stijging (v.
(v. h.
h. land);
land); steilhcid.
steilheid.
accludere,
vt
accludere, vt insluiten,
insluiten, bijvoegen;
bijvoegen; bijsluibijsluiten
(in
brief).
ten (in brief).
acc\usa,
I
bijvoegsel,
bijlage;
bijgesIotcn
acclusa, j bijvoegsel, bijlage; bijgesloten
brief.
brief.
accoccare,
aeeoeeare, vi
vt draad
c1raad in
in den
den weefstoel
weefstoel steken;
steken;
fig
una cosa, iets in samenhang brenjig ~
~ una cosa, iets in samenhang brengen;
un colpo, een slag uitvoeren;
gen; ~
~ un. colpo, een slag uitvoeren;
accoccarla
accoccarla ad
ad uno,
uno, icmand
icmand een
een poets
poets spespelen,
len, vi
vi fig
jig beginnen
beginnen te
te spreken.
spreken,
accoccolarsl,
accoccovarsl,
vr
ineenhurken
aeeoeeolarsl, aceoceovarsi, or ineenhurken
(v.
(v. dieren).
dieren).
accodare,
aceodare, vt
vt aehterelkaar
ach terelkaar koppelen
koppelen (met
(met
den
den kop
kop van
van het
het eene
eene dier
dier bij
bij den
den staart
staart
van
het
andere);
vlak
achter
iemand
van het andere); vlak achter iemand aanaangaan;
vr
gaan; ,t
-\t- een
een rij
rij schepen
schepen sleepen;
sIeepen; ~rsi
~rsi or
queue
queue maker,
maker, op
op een
een rij
rij gaan
gaan staan;
staan; fig
jig
de
eene
zaak
na
de
andere
afdoen.
de eene zaak na de andere afdoen.
accogllenza,
If ontvangst;
aecogllenza,
ontvangst; opname;
opname; trovar
trouar ~,
r-«,
ingang
qd. iem. goed ontingang vinden;
vinden; far
far ~a
~a qd. iem. goed ontvangen;
$
~ d'una fratta, honoreering
vangen; $ ~ d'una tratta, honoreering
van
van een
een wissel.
wissel.
accogliere,
accoghere, vi
vt ontvangen;
ontvangen; lig
jig goedkeuren,
goedkeuren,
billijken;
billijken; $$ honoreeren
honoreeren (een
(een wissel);
wissel); (in
(in
ziehl
opnemen;
omvatten;
lig
zich) opnemen; omvatten; jig inoogsten;
inoogsten;
",,-,Ysi, vr zich vereenigen, verzamelen,
r-ersi, vr zich vereenigen, verzamelen,
fig
jig in
in zich
zich zeiven
zelven keeren.
keeren.
accogllti'cclo,
aeeogliti' ccio, agg
agg in
in haast
haast bijeengeraapt.
bijeengeraapt.
accoilto,
m
aceoliet,
accetlto, m accoliet, helper;
helper; navolger.
navoIger.
accollare,
vt
op
den
hals
leggen
aecollare, vt op den ha1s leggen (een
(een last);
last);
(ossen)
un ohiigo,
(ossen) in
in 't
't juk
juk spannen;
spannen; lig
jig ~
~ un oblige,
eene
verplichting
op
zich
nemen;
eene verplichting op zich nemen; vi
vi tot
tot
den
vr
den hals
hals sluiten,
sluiten, hoog
hoog sluiten;
sluiten; ~rsi,
~rsi, ur
zieh
belasten
met;
op
zich
nemen.
zich belasten met; op zich nemen.
accollata'rlo,
aeeollata'rio, m
m aannemer
aannemer (v.
(v. bouwwerbouwwerken
&l.
ken
&L
accollato;
agg
hoog
sluitend
(van
aceollato, agg hoog sluitend (van kleedingkleedingstukken);
arme accollate, gehelmd
stukken); ~
~ arme accollate, ~ehelmq
wapen,
wa:pen~

ace olIo
ace 0110,
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voorwichtigheid (v. karl; aan·
nemingscontract; .c,.. uitbouw; prendere
in ~, aannemen (een werk); dare in~,
op accoord geven; uitbesteden; .c,.. in ~,
uitstekend.
accolta, f verzameling (van mcnschen).
accoltellare, vt met cen mes verwonden.
accoltellatore, m bekkensnijder; mess en·
vechter.
accomandante, II! $ cOlIlInanditair vennoot.
accommandare, vt toevertrouwen; ill bc·
11t

waring geven; aanbindcn.

accomandata'rio, m $ beheercnd (werkend)
vennoot.
accoma'ndlta, f $ commanditaire vennoot·
schap.
accomiatare, vt zijn afscheid geven, ontslaan; uitgeleide doen; r-'rsi, vy zijn afscheid nemen, ontslag nemen.
accomoda'bile, agg wat geschikt of bijge!cgd
kan worden; verstelbaar.
accomodamento, m schikking; bijlegging (v.
geschil); vergelijk, accoord (bij faillisse
ment).
accomodare. I vt weer in orde brcngen; (eene
zaak) regelen; (een geschil) beslechten;
verstellen (kleederen), verbeteren; de
kamer, de tafel opruimen; ~ i conti, re~e
ningen vereffenen; ~ Ie sue case can Dw,
zich voor den dood voorbereiden; ~ una
persona, iemand verschaffen wat hij
wenscht, iemand op zijn gemak zetten;
~ una 1'ottura, l' ('en breuk zetten; II vi
passen gemakkelijk zitten, genoegen
doen, aanstaan (v. personen), ~ agli
aitri, anderen cen dienst bewijzen; III
~rsi, vr zich voegen, schikken naar; zich
tooien, opsieren; poseeren (v. e. schilder);
accomodarsi a qd., met iem. overeenkomen, cen vergelijk sluiten.
accomodato, p pass van accomodarc; agg
geeigend, passend.
accomodati'ccio, m een half of sleeht vcrgelijk; sleeht vereffende zaak.
accomodatura, t zie accomodamento.
accomodazione, t aceomodatie (van het
oog).
accompagnamento, m geleide,· begeleiding;
garneering, (v. kleed); tegenhanger, pendant; t begeleiding, accompagnement.
accompagnare, vt bcgelciden, vcrgezellcn;
I begeleiden, accompagneeren; ~ alcU1to
call' occhio, iem. m. h. oog volgen; ~ un
de/unlo, een overledene de laatste eer
bewijzen; Dio I' accompagni! God zij met
U! --- can lettem una persona, una islanza,
een persoon, een verzoek, per brief aanbevel en; vi overeenstemmen, passen;
~rsi, vr (can. qd.) zich (met iemand)
vereenigen; huwen; overeenstemmen, harmonieeren.

accompagnatore, m bege1eider.

accorClarc

accompagnatrice, / begeleidster.
accompagnatura, f begeleiding; eskorte,
gevolg.
accomunare, vi gemcenschappelijk maken,
mededeelen; ~ gl'impieghi, de ambten
toegankelijk maken; ~ la persona, zich
wegwcrpen, aan allen toebehooren (v.
vrouwen); vi dcc1hcbhen; ~rsi, vr zich
verbroederen (met an dercn); zich gelij k
stellen met anderen.
acconcezza, f deugdelijkhcid; voortreffelijkheidi juistheid; gunstige gclcgenheid.
acconciamente, avv passend, van pa'l, geschikt.
acconciamento, m het passend maken;
deugdelijkheid, goede gelegenheid; opsehik; bijlegging (v. geschil).
acconciare, vt in orde brengen, oplappcn,
fig ~ uno, iemand goed s traffen; eene
plaats bczorgen, onder dak brengen; uithuwelijken; verzoenen, tam maken; castrecren (hancn); ~ fruita, vruehten inlnakcn; ..........rsi, vr zich tooien; zich vocgen, het zich gemakkelijk maken; --- rsi,
ai tempi, zich naar den tijd schikken; ~rsi
con uno, met iemand overeenkomen.
acconciatamente, zie acconciamente.
acconciatura, f zie acconciamento; ook: kapsel, het kappen.
acco'ncio, m gunstigc ge1cgenheid; nut, voordeel; in ~, gelegcn, van pas; agg gepast;
geschikt; in orde (gebracht); versierd;
ingemaakt.
accondisce'ndere, zie condiscendc1'e.
accone, m .J,. ondiepc visschersboot (zonder
mast); lichter.
acconigliare, vt -1' de riem('n inhalen.
ace on sen tire, I vi toestemmen; toegeven;
treffen (in 't doel); fig overtnigen; goed
bekomen (v. spijs); chi tace acconscnte, wie
zwijgt stemt toe; II vt toestaan, goedkeuren; III ~rsi, vr zirh buigen.
accontentare, vt tevredenstellen.
ace onto, m gedecltelijke betaling, afbetaling.
accoppare, vi doodslaan (door slag op het
ach terhoofd).
accoppiamento, 111 paring (van dieren);
koppeling.
accoppiare, vt koppelen, paren; samenkoppelen; .-.....rsi, vr bijeenkomen, pareD.

accoppiato'io, m koppelriem, leiband.
accoramento, m droefenis; hartzeer.
accorare, vi in 't hart steken (slachtvarkens); ~ qd, iemand groot verdriet aandoen; het hart bewegen, ontroeren.
accorato'io, m lang spits slachtmes voor
varkens.
accorciamento, m afkorting, verkorting.
accorciare, vt verkorten, afkorten; ---rs,:,
vr kortcn worden, afnemeJ). ider dagen);
inkrimpen.

accorciativo

accusativo

II

accorclativo, agg af-, verkortend; sost m accozzare. vt bijeendoen, bijeenbrengen; op
een hoop werpen; F (een boek) bijeen(Gram.) afkorting (v. woord).
flansen; ~ il desinare colla cena, genoeg
accorciato'ia, t kortere weg, dwarsweg, die
afsnijdt.

accorciatura, f zie accorciamento.
accorda'bile, agg vereenigbaar, goed samengaand.

accordare, I vt J' stemmen (een instrument);
verzoenen, tot overeenstemming bren·
gen; toes taan, verleenen (een guns t);
la verita, de waarheid erkennen; II vi
overeenstemmen, een accoord sluiten, het
eens zijn; III ~rsi, vr het eens worden.
accordatore, In verzoener; bemiddelaar; J'
stemmer.
accordatura, f J' besnaring; opspannen van
snaren; stelnnlen; overeenstelnming.
accordion, In J' accorcleon, harmonica.
accordo, In J' akkoord; harmonie; fig overeenstemming, eensgezindheid; oven'enkomst; verc.1rag; e meglio un 1nagro
~ che una grassa sentenea, een slecht akkoord is beter dan het beste proces; di
buon "", in goede verstandhouding; di
commune ,-.;, 111et genleen overle~; d' ~,
accoord! afgesprokcn.
accorgersl, VI' gewaarwonlen, bemcrken,
opmerken; 1'110 fatt9 senza accorgermellc,
ik deed het zoncler het tc willen.
accorgimento, m inzicilt; doorzicht, scherpzinnigheid.
accorre, zie accogliere.
acco'rrere, vi toesnellen; tezamenstroomen;
te hulp snellen.
accorr' uomo! help, help!
accortamente, avv handig, slim.
accortezza, f handighcid, slimheicl; scherpzich tigheid.
accorto, agg slim, seherpzinnig; omzichtig;
mal' accorto, onvoorzichtig, onhandig.
accosciarsl, vr nederhurken.
accostamento, m nadering; naderbijtreding.
accostare, I vt naderbrengen, naderen; leunen (tegen een deur); ~ qd, veel omgang
hebben (m. iem.); F zieh opdringen;
~rsi, II vr naderen, naderbijkomen; III
vi overeenkomen, nader staan; bij elkandel' passen; accosta pdt la camicia che la
gonella, het hemd is nacler clan de rok.
accoste'vole, agg toegankelijk, genaakbaar.
acciisto, m ondersteuning, begunstiging; agg
steunencle op; bevriend, vertrouwd met;
avv naast, nabij; prep naast, bij, terzijc1e
~ ~, c1ieht bij.
accostumarsi, vr zich gewennen, gewoon
worden.
accovacciarsi, accovacciolarsi, VI' zich in een
hoI, schuilhoek verbergen; zieh ineenrollen (v. dieren); hurken (v. mensehen).
accovonare, vt tot schoven, schelven binden.
accozza'glia, f orclelooze hoop; fig mengelmoes.
~

te eten hebben, geen gebrek lijden; ~ i
pentolini, een pick-nick houden; botje bij
botje eloen (om te eten); ~rsi, VI' zieh
vereenigen; bijeenpassen.
accozzo, m samenraapsel, bijeengeworpen
hoop.
accredltare, vt in aanzien, krec1iet brengen;
aanzien verschaffen, geloofwaardig maken, bekrachtigen; (een gezant) aecrediteeren; $ crediteeren; een krediet openen;
~rsi, vr zich aanzien, krediet, geloof
verschaffen;
accreditato, agg gezien, vall goeden naam.
accre'scere, vt doen toenemen, vergrooten,
vermeerderen, (in maeht) stijgen; ~rsi,
vr toenemen, groeien, grooter word<?n,
wassen, zich vcrnlecrderen.

accrescimento, m aangroeiing, toenerning,
vermeerc1ering; stijging, aanwas.

accrescltlvo, agg stijgenc1, toenemend, vergrootend; (Gram.) vergrootend (toevoegsel); sost m vergrootingswoord.
accu'blto, m QJ het aanliggen (aan tafel, tler
Rom. en Griek.).

accucciarsi, accucciolarsl, vr zieh in het
hondenhok leggen; F naar bed gaan.

accudire, vi (a qc) op iets letten, iets verzorgen; ~ alla bnttega, op den winkel
passen.

accularsi,

VY op de aGh terpooten, op het
achtercleel gaan zitten (van c1ieren).
accumulamento, m ophooping, opeenhooping.
accumulare, vt ophoopcn, opstapelen; ~rsi,
vr zich ophoopen.
accumulatore, m opstapelaar (v. rijkdommen), gierigaanl; r:;. aceurnulateur.
accumulazione, f ophooping, opstapeling,
verzameling; krachtophooping, aceumulatie.
accuratamcnte, avv zorgvulc1ig, nauwkeurig.
accuratezza, f nilUwkeurigheic1, zorgvuldigheic1; vlijt.
accurato, agg zorgvuldig, nallwlettenc1,
vlijtig.
accusa, f aanklaeht, beschlllc1iging; alto d'
~, akte van beschulcliging; testimoni dell'
~, getuigen a charge; $ r-..I di ricevuft1-,
bericht van ontvangst; scusa non richiesflt
~ manifesta, wie onbeschuldigd zieh verontschuldigt klaagt ziehzelf aan.
accusare, vt aanklagen, beschulc1igen; ~ la
propria sorte, zijn noodlot beklagen; ~ il
ricevimento d'una letteYa, de ontvangst
van een brief beriehten; ~rsi, VY zich
aanklagen, sehuldig bekennen.
accusata f het openleggen (130 ten zien) van
zijn kaarten.
accusatlvo, In aecusatief, vierc1c naamval.

accusato
I2
accusato, m aangeklaagde, beschuldigde.
accusatore, m ~ora, ~trice, f aanklager,
beschuldiger; -s ter.

aceusaterlo, agg beschuldigend.
acetate, agg zonder kop; koploos; onvolledig bij het begin (v. boeken).

acetal], m Pl koplooze weekdieren, acephalen.

acerbamente, avv voor den tij d, ontij dig
wreed, bitter.

acerbetto, agg een weinig zuur, bitter; lig
een weinig bits.

acerbezza, f zuurheid, onrijpheid; fig strengheid, hardheid,

acerblta, f zie acerbezza; bitterheid; hevigheid (v, pijn).

acerbo, agg onrijp (v. vruchten); bitter; fig
vroegtijdig (v. d. dood), hard, wreed; bits;
snibbig; viso ~, ernstig, streng gezicht;
sost m onrijpheid, zuurheid, bitterheid.
a 'eero, 1n ~ ahorn, eschdoorn,
acerrirno, agg zeer bitter, wild; odio r-:
gloeiende haat; nemico ~, doodvijand.
acertello, m ~ torenvalk, m,
acetato, m azijnzout, azijnzuurzout, acetaat.
acetlco, agg (Chim.) azijnzuurhoudend,azijnzuur; etere ~, azijnether.
acetllene, m acetyleen.
aceto, m azijn; madre dell' r-«, azijnmoer.
acetosa, I ~ zuring (groente); azijnwater.
acetosetla, f ~ klaverzuring.
acetoso, agg zuur, wrang, azijnachtig.
Acheronte, m Acheron; lig onderwerelcl, hel.
Achille, m Achilles; tendine d'~, Achillespees.
achillea, I ~ gemeen duizendblad.
acidetto, agg zurig, zuurachtig.
acldezza, I zie acidita,
acldificare, vt zuur maken, zuur vormen.
acidlta, I zuurheid, scherpte; zuur maagsap.
a'cido, agg zuur, scherp smakend of riekend;
sost m zuur; scherpte, wrangheid; (Chim.)
zuur; r-o-' carbonico, koolzuur; ~ cloridrico
of ~ muriatico, zoutzuur; ~ nitric», salpeterzuur.
acldulare, vt zuur maken; in zuren omacldulo, agg zuurachtig, rinsch. [zetten.
acidume, m zuur; in zuur ingelegde vruchten &.
acme, m
hoogtepunteener ziekte.
acne, m
huiduitslag, bestaande uit p uistaconlto, m ~ monnikskap, aconiet. [tjes.
acoro, m ~ kalmoeswortel.
acotlledone, agg ~ zonder zaadlobben en
kiemblad; bedektbloeiend.
acqua, I water; regen; mineraalwater; bron;
~ sap (v. planten en vruchten); afkooksel, af'treksel; urine; glans, vuur (v. edelsteenen);
acciaiata, staaldruppels;
staalhoudend water; ~ benedetta, wijwater; r-o-' cheta, stilstaand water; ~ cor·
rente, stroomenc1 water; ~ di camomille,

r

r

acquaio

camillethee; r-o-' di Colonia, ean de cologne;
~ d1: latte, wei; ,......" d'orzo, gerstewater: ~
dolce, zoet water; ~ [errata, ijzerhoudend
water; r-o-' forte, sterk water: ~ marina,
zeewater; I""owI maestra, loog (voor de zeepbereiding; I""owI minerale, mineraalwater; ~
morte, stilstaand water; ~ ragia, terpentijnessence; ~ pazza, wijn met veel water;
~ piovana, regenwater; ~ potabile, drink'water; ~ santa, wijwater; ~ sorgiva,
bronwater; ~ tinta, water met een beetje
wijn erin; I""owI viva, bronwater; acque basse,
laag \va ter; le acque di Montecatini, het
(bron)water van 1\1.; ~ in bocca, mondje
toe!; ~ passata non si pensa, gedane zaken
nemen geen keer: le acque chete rouinano i
ponti, stille waters hebben diepe gronden;
ametista di un' r - I nericcia, amethist met
zwartachtigen glans; filo d'~, waterstraaltje: [ilo dell' ~, loop van het water;
pelo dell' r-: waterspiegel; andarsene in r-«,
waterig worden, zich tot water oplossen
(rnelk, bloed); (scherz.) sterk zweeten; andar per ~ col vaglio, in een zeef water h alen, nutteloos werk verrichten; aver l'~
alta gola, 't water tot aan de lippen hcbben
staan; esser ~ da occhi, een on beduidende
zaak; essere in acque basse, aan lager wal
zijn, slecht bij kas zijn; essere un pesce
[uor d'~, een visch op het droge zijn,
buiten zijn element zijn; [are ~, lek worden; [are un po d'~, aan een kleine behoefte voldoen; [riggere con ~, met water
bakken, ondeugdelijke middelen gebru iken; [uggir l'~ sotto le grondaie, van den
regen in den drop komen; lasciare andar
l' ~ alta china, Gods water over Gods
akker laten loopen; lauorare sott' r-» in 't
geniep werken; nauigare in. acque basse,
aan lager wal zijn; portare ~ al mare,
water naar de zee dragen; prender molta
(poca) ~, 4. diep (vlak) gaan van schepen; non guadagnar l' ~ da lauarsi Ie
mani, nog het zout in de soep niet kunncn
verdienen; non saper in che ~ pescare,
nauigare, besluiteloos zijn, talmen; tirare
l' ~ al suo mulino, 't water naar zijn molen halen, zijn eigen voordeel zoeken;
viaggiare per r-: te water reizen; a [ior
dell' r-«, gelijk met den waterspiegel; a una
gran sete ogni ~ e buona, honger is de
beste kok; chi ha passato a guado, sa
quant' ~ tiene, ondervinding is de beste
leermeesteres; contr' ~, tegen den s troom
op.
acqua ' ccia, t slech t, bedorven, v uil water.
acquacedrata'io, m limonadeverkooper.
acquaforte, I sterk water.
acquefortista, m koper-, staalgraveur.
acqua'lo, m gootsteen; \vatergreppel; lig
gola d'~, een keel zonder borlem; groote
drinkebroer.

acquaiolo

adacquatura
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aequalolo, m waterclrager; waterverkooper; aequltrino, m
agg in (of op) 't water levenc1, water-;
bolla acq>taiOla, waterblaasje; vaiuOlo ~,
waterpokken.
aequamarlna, I zeegroene, c1oorschijnenc1e
edelsteen, aquamarijn of bed.
aequa'rlo, In zie aquaria.
aequartieramento, m X kwartier, kazernemen t, inkwartiering.
aequartierare, vt X inkwartieren, kazerneeren; "'"-'fsi, vr zich inkwartierell.
aequata, I J, waterinneming, watervoorramI; hevige regen.
aequa'tieo, agg water-, in of bij 't water
aequa'tiIe, au zie acquatico.
[Icvend.
aequatinta, t aquatinta, gectste nabootsing
van cene sepia-teekening.
aequattare, vt verbergen; ~rsi, vr zich
schuil houden; zich tegen den grond
clrukken (v. dieren).
aequavlte, f bramlewijn; ~ can/orata, kam·
ferspiritus; ~ di ciiiegia, kirschwasser.
aequazzone, m plasregcn.
aequedotto, m aquadnct, (bovengrolldsche)
waterleiding.
a' equeo, age waterig, waterhondend; umor
~, waterige vloeistof, kristalwater (tusschen lens en hoornhuid v. h. oog).
aequereJla, m lllotregen.
aequerrellare, vt met watcrverf schilderen.
aequerello, m aquareI, watervcrfteekening;
goedkoope wijn, landwijn.
aequeru'glola, t stofregentjc.
aequetta, f watertje, regentje; ~ di Perugia,
langzaam werkend vergif (nit de Mi<ldelaequlcella, I fijne regen.
[eeuwen).
aequldo'eclo, m gemetsehle waterloop.
aequldoso, agg vochtig, watcrig.
aequleseente, agg toestemmend, tcvreden.
aequleseenza, t bevrediging, gernststelling;
inwiIIiging.
aequletamento, m geruststelling, stilling
(del' hartstochten).
aequletare, vt geruststellen, bevredigen, stillen, tevfeden stellen; ~rsi, vy zich geruststeIlen, gaall liggen (v. wind, storm);
minder hevig worden (v. pijn).
aequirente, m kooper, verwerver; agg koopend, verwcrvend.
aequislre, vt zie acquistarc.
aequlsito, agg verkregen, verworven.
aequlsizlone, t l'1 verwerving, verkrijging,
aankoop; het verworvenc, aanwinst.
aequlstare, vt verwerven, koopen, winnen;
~ un luogo, cene plaats bereiken; ""'-'
tempo, tijd winncn; ___ terra, lan(lE'n; ~rsi,
vr ,vinnen, zich verschaffen; "'-'rsi la
stima, zieh de achting verwerven (van).
aequlstatore, m -trice, t verwerver, kooper.
aequlsto, m verwerving; koop; verworven
goed; vDonIcel, vergrooting, vernH'erc1ering; agg ycrworVCI1.

moeras;

moerassige

plek;

drasland.

aequollna, f watertje; regentje; water (in
den mond); lar venir l'~ in bocca, doen
watertanclen.

aequosltit, t waterachtigheid.
aeramente, av" scherp, bijtencl, wrang.
acre, agg zuur, seherp, bijtend; fig. parole
acri, bittere, seherpe woorden.
aeredlne, I
scherpte (v. vloeistoffen i. h.

r

Iichaam); fig bitterhei<l; ~ delia stomaco,
maagzuur.
acrlgno, agg zurig; bits.
aerimonia, f zuurheid, scherptc, wrallgheicl,
fig bitterheid.
aerlmonloso, agg scherp, bitter.
aerobata, m kunstenmaker, acrobaat.
aeroba'tieo, agg acrobatisch.
aerobatismo, m koonlelanserij, acrobatic.
aeroma'tieo, agg achroma tisch; zonder
kleurschifting.
Aeropoll, t AkropoIis, citaelel.
aerostieo, m naamdicht, achrosticon.
aeroterlo, m L. voetstuk voor cen heeld
(aan een gevel).
acuire, vt zie aguzzare; --- l'ingegno, zijn
geest scherpen.
aeulta, t scherpte, bitsheiel; schcrpzinnigheid.
aeuleato, agg van een angel of stekel voorzicn (insecten); ~ doornig, stckelig.
aeu'leo, m stekel, angel; ~ doom; fig stekeligheid.
acume, f spits; fig scherpzinnigheid, geestigheiel, (gezich ts)scherpte.
aeuminare, vt toespitsell, slijpen.
aeumlnato, agg spits, puntig.
acu'stiea, m acoustiek; kiankvoortpianting;
geluidleer.
aeu'stieo, agg aeons tisch.
aeutamente, avv scherp; scherpzinnig.
acuta'ngolo, agg scherphoekig.
aeutezza, f scherpte; scherpzinnigheid;
spitsheid; lig hevigheid; scherpte (in 't
bloed).
aeuto, I agg spits, puntig, scherp; fig bijteml,
scherp; J' hoog, schril; scherpzinnig, <1oordringend; dol are ~, hevige pijn; jreddo ~,
snijdende kou; malattia acuta, T hevige,
sneiverloopencle ziekte (tegenover c h r on i s c h); adore ~, scherpe reuk; sap are
~, scherpe, bijtende srnaak; sesto .-.,
ogief, ojief; a sesto ""-', ogiefvormig,
ogiefsgewijze; vista acuta, scherI' gezicht;
voglia acuta, hcvig verlangen, vurige begeerte; II sost in scherpte; questa latta a
preso d'~, c1eze melk ilCeft een zurell
smaak gekregen; gli acuti, J' l1e hooge
ad, prep zie a.
[tonell.
adaequare, vt besproeien, bewateren, bevochtigen; bevloeien (weillen).
adaequatura, / besprociing, bevloeiing.

adagiarc

addolcare
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adagiare, vt gemakkelijk nederleggen; goed
te bed leggen; met alle gemakken omgeven; ~rsi, vr gemakkelijk gaan liggen, het zich gemakkelijk maken; ~rsi a
una Cosa, zieh ergens in sehikken.
adagino, avv heel zaehtjes, langzaam aan.
ada'gio, I avv langzaam, zaeht; gemakkelijk;
~ ~! of ~ Biagio! pas op! zachtjes wat!
all dare ,-....;, langzaam, voorzichtig vooruitgaan of handelen, langzaam aan maar!
II sost. rn J langzaam tempo; muziekstuk
daarin voorgedragen; spreuk, spreekwijze.
Adalberto, rn Adelbert.
adamante, rn diamant.
adamantino, adama'ntino, agg diamanten;
diamantaehtig; fig hart, vast; stalen (geheugen); onwrikbaar.
adaml'tico, agg Adams-, aclamitisch; naakt.
Adamo, rn B Adam; porno d'~, Adamsappel; vestito d'~, Adamskostuum,
naaktheid.
allatta'bile, agg dienstig, gesehikt, passend,
bruikbaar.
adattamento, rn aanpassing; het zich voegen;
schikking, gesehikt making.
adattare, vt passen, geschikt maken; toepassen, in overeensternming brengen;
---rsi, vr zich voegen, deugen Yoor, zich
schikken; vi zich bij neer leggen, onelerwerpen~ beseheiden zijn.
adattatamente, avv dienstig, doelmatig, pas'send.
adattato, adatto, agg gepast; passenc1, gunstig, gesehikt dienstig.
addarsi, vr gewaar worden, bemerken.
addaziare, vt aan reehten (accijllzen) onderwerpen.
addebltare, vt $ clebiteeren; ten laste leggen,
aanklagen wegens.
adde'bito, rn heschuldiging, aanklacht.
addensamento, rn verdichting, verdikking.
addensare, vt verdichten, venlikken; ~rsi,
vr zieh verdichten, diehter worden; samen trek ken (van wolken).
addentare, vt met ele tanden pakken, knijpen (met tangen); jig Imagen, onrHstig
zijn; zwaluwstaarten in het hout maken;
tanelen rnaken.
addentatura. f beet; houtverbinding, intan·
cling; tan den v. e. rad.
adentellato, rn .6. wachtsteenen a. e. muur
(waara an weer kan worden aangebouwd);
fig aanklloopingspun t.
addentTo, avv binnen, inwendig, in 't binnenste; esser
in una cosa, goed vertrouwd zijn met eene zaak; voler saper ~,
zeer nauwkeurig weten willen.
addestramento, rn oefelling; afriehting.
addestrare, vf gesehikt maken, oefenen, africh ten, dressf'eren, traineeren; I"'"'oJrsi, vr
zieh oefenell.
addestrato, p. pass & agg geoefencl, afgeI"'"'oJ

rich t; cat'aUo ~, goed toegereden paarel;
soidato ~, afgeexerceerd soldaat.
addetto agg toebehoorend, ingedeeld. besternd; aanhanke:ijk; ~ d'ambasciafa, gezantschaps·attaehe.
addi, avv op den dag van ... , ~ quattordici
d' agosto, op den I4 Augustus.
addla'ccio, rn afgesloten weide voor vee,
bivak.
addle/ro, aV1J rugwaarts, ach terwaarts, in
den rug, achteraan; andare ~, aehterblijven, achterloopen; dare ~, aehterlijk
hlijven (van kinderen), terugvallen (in
ziekte); verminderen in kracht, afzien
(van plan); tarsi ~, zich terugtrekken;
lasciare ~ qd_, iemand achter zich laten,
inhalen; lasciare ~ (JC., iets laten steken,
onvoltooid laten; ri1nlttere
'Un Ol'olor;io,
een horloge achteruitzettell; addietro!
achterllit! aehtenvaarfs! niet verder!; in
1"'"'oJ, nell' r--...I, per 1',-.....;, da un pezza r--I, vrocgel', eertijcl" geruimen tijd geleden.
addimandare, zie dimandare.
addlmesticare zie addomesticare.
addimostrare, zie dimostrare.
addio! avv & interi. ga met God! vaarwel!
adie1l! ~ a poi! vaarwel, tot weldra! ~
amOl'C, amicizia, en weg waren liefcle en
vriendschap! dire ~ a un luogo, eell
plaats voor goed veda ten; sost. m afscheid, vaarwel; lezintte, accademia d'~,
afscheidslezing.
addipanare, zie dipanarc.
addirittura, avv reehtstreeks, direkt zonder
dralen.
addirizzare, addrizzare, vt Techt maken,
rich ten, oprichtell, recht zetten; fig op
den rechten weg brengen, terechtwijzen;
~rsi, vr zieh op weg begeven; zich opriehten; fig zich ten goede keeren, bestelldig worden (het weder); ~rsi a qd .•
zich tot iemand wenden.
addirizzatura, t scheiding (del' haren).
addirsi, vr zieh eigenen, passen, aanstaan;
goed zitten (kleeren).
Ildditamenlo, rn vingerwijzing; aanwijzing.
additare, vt met den yinger aanwijzen; fig
aandllidell.
addizionale, agg adcli tionee!, toegevoegd,
bijgevoegc1, neven-; centesimi addt"zionali,
opcenten (op eene belasting).
addizionare, vt optellen.
addlzione, f optelling; toevoeging, toevoegsel.
addobbamento, rn opsiering, optooiing; sieraad.
addobbare, vt verfraaien, opsieren; zich fraai
kleeden; bekleeden, uitrllsten; ~rsi, vr
zich in 't gelid stellen.
addllbbo, m versierillg, uitrusting, rijk gewaad; trog voor het looien der huiden.
addolcare, vi zach t worden (het weer); vt
zie raddolcare.
I"'"'oJ

addolcimento
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addolclmento, m verzoctillg; fig verzachting,
mindering.
addolclre, vi verzoeten, de wrangheid wegnemen; fig verzaehten, lenigen, verzwakken; (kleuren) dempen; ""si, vr zaeht,
mild, zoel worden; bedaren (toom).
addolcltlvo, agg verzoetend, verzachtcml;
verweekend, oplossend (middel).
addolorare, vt smart veroorzaken; fig krcnken, bedroeven; ~/'si, vr smart gevoc1en,
toornig worden.
Addolorata, l'~, de Moeder der Smartcn.
addomandare. zie domandare.
addomandarsi, vr heeten.
add6me, m abdomen, onderlijf.
addomestlca'blle, agg tembaar.
addomestlcamento, m temming, vruchtbaarmaking, ontginning; tamheid.
addomestlcare, vt temmen, tam makeu; gewennen, vertrouwd maken; ~ veredelen;
glanzen (van stoffen); ~rsi, vr tam worden; ~rsi can qd., vertrouwd worden;
zich gewennen aan.
addomestlcato, agg tam, getemd; outgon·
Ben (land).
addominale, agg abdominaal; onderlijfs-;
tilo ~, buiktyphus.
addoppiare, vt dubhel leggen; tweC'men
(garen); verdubbelen.
addormentare, vt doen inslapcn; lig kalmeeren; slaap verwpkken; verdooven;
~rsi, VI' inslapen, insluimer(>n;
~
de
groeikracht verliezen; ""si sugli allori,
op zijn lauweren inslapen; ""si nel
Signore, in den Heer inslapen, zalig sterven.
addormentati'cclo, agg slaperig, slaapdronken.
addormentato, aglt .slaperig, droomcrig, zon·
der energie.
addormlre, vt zie addormcntare.
addossare, vt opleggen, belasten, beladen;
opdragen; de schuld op iem. schuiven;
~ Ull muro a Ull altro, een muur tegen een
anderen aanleunen; ~rsi, VI' iets op
zieh nemen, zich belasten met; tegen elk.
aanleunen; -rsi un debito altrui, een
andermans schuld op zicb nemen: ~rsi
una veste, een kleed aantrekken.
addosso. prep (met a) & avv op den rug, op
het lijf, aan 't liehaam; aan, op zich; dicht
bij, tegen aan; una villa "a il monte ~,
eene villa ligt tegen een berg; (fig) aver la
disgrazia, la lortuna - , ongelukkig zijn,
tegenspoed hebben; dare - a qd , iemand
overvallen, iem aanklagen, iem. op het
lijf vallen; il caldo mi da -, de hitte overvalt mij; al ladro, daterdi _! houdt den
dief! slaat er op los! levarsi d'"-,, zich
van den hals schuiven; (kleeren) uittrekken; mettersi d'-, (kleeren) aantrekken.
add otto, p pass zie addurre.
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adottorare, vt tot docter maken; leeren,
onderwijzen; iron. in slec-htigheden onderwijzen; -,si, vr den docterstitel verwerven, docter worden; iron. spoedig
cen sleehte gewoonte aanncmen.
addottrinare, vt onderwijzen (in eenc leer);
iron. slechtc leering geven.
addrlzzare, vt zie addiriz~are.
addugllare, vi ~ opl'ollcn, opschictell (touw).
addurre, vt aanvoer(>n, aanhal<-n, citecren;
-,si, Vy zich (ergens heen) hegeven.
adeguare, vt gelijk maken, cffen maken;
fig vergelijken; - al suolo, met den grond
gelijk maken.
adeguatamente, avv op ovel'eenkomstige,
passende wijze; naar evcllredigheid.
adeguato, agg overeenkomstig, beantwoordend aan, passend.
Adelaide, f Adelheid, Adelaide.
adelfo, agg ~ eenbl'oederig.
adempiere, ad empire, vt volvocren, volhrengen, vervullen, nakomen; ~rsi, vr
zich vervullen, in vcrvu!Ung gaan.
ademplmento m vel'vulling; uitvoerillg.
adenlte, f
ontsteking dcr lympbklieren;
adenitis.
adenzlone, I l'1 herroeping (van cen voladepto, m adept, ingcwijde.
[macht.
aderente, p pres samenhangend; agg vel"
groeid, klevend; adherent; sost m aanhanger, voorstander.
aderenza, f samenhang, vcrgroeiing; aderem:e, PI vriendschap, onderstcuning;
wrijving (op' rails); aver molte aderenze,
veel kennissen hebben.
.
adergersl, vr zich verheffE'n, opheffen.
aderlmento, In het aanhangen; toetreding.
aderlre, vi aanhangen, samenhangen; ver·
groeid zijn met; I~g toetreden (tot partij),
aansluiten bij (gezelschap); - a ulla domallda, cen verzoek inwilligen.
adescare, vt met aas lokken; aanlokken,
verleiden, vleien.
adesione, I adhesie, samcnhang; toetl'eding,
toestemming, gehechtheid; aanklevings·
kracht.
adeslvo, agg aanhangend, klevcnd; impiastro - , kleefpleister, hechtrleister.
adespoto, agg zander naam des sehrijvers;
anoniem (boek).
adesso, avv nu, thans, tegenwoordig, ter·
stond; - - , oogenblikkelijk; e u~cito "-'
~, hij is juist uitgegaan; cra qui "-',
hij was hier een oogenblik geleden.
adlacente, agg aanliggend, aangrenzcnd;
angoli adiacenti, nevenhoeken.
adlacellza, f omgeving; Ie adiacen~f, pI dE'
omstreken.
adlanto, m ~ Venushaar, chevelure.
adiblre, vt l'1 aanwenden (bewijs), bijbrengen (getuigen).
A'dlge, fEtsch, Adige (rivier).
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adlettlvo, & zie agg,ttiv() &,
adlnamla, f T krachtelooshcid, zwakte.
adlna'mleo, agg krachteloos, zwak.
a'dlpe, m vet, spek, (cler clierell); Jijvigheid,
gezetheid.
adlpocera, I Jijkell vet.
adlposo, agg vet, vetrijk.
adirare, vt toornig, boos lnaken; "",-,rsi,
vr toornig worden; ~ rsi con qd., met
iemand in twist gE'raken; (f'rov.) chi ,'adira
I'a tortc}, elie boos wordt heeft ongelijk.
adlratamente, avv toornig, boos.
adlrato, agg toornig, boos, vertoornd.
adlre, vt l'1 ~ it tribuna Ie, voor 't gerecht
staan (am zijn recht te krijgen); ~ UlI
eredita, eell erfenis aanvaarden.
a'dito, m ingang, toegang, entree; fig mUdel,
aanleiding, gelegenheicl; dare /'~ a qd.
di lare qr., iemancl gelegenheicl, aanleicling gevell om iets te doen; L.. achter'te
gecleelte v. e. tempel; het heilige clel'
heiligen.
adlzione, f aanvaal'cling cener edenis.
adocchiare, 7ft opmCl'kzaam aanzien, zijn
oogmerk rich ten op; oogjes geven; el'kenneil, betnerken.
adolescente, agg jongelingachtig, jong; so,t
m jongeling,
adolescenza, t jOllgelingsleeftijd; jongelingsschap, jeug<l.
Adiilfo, m Adolf, f!olf.
adombramento, f vercluistering, beschacluwing, verbijstering (van den geest);
lichte aanduicling del' grondJijnen.
adombrare, I vt beschaduwen, verduisteren;
(Pitt.) schaduwen; fig verbergen, vcrhul. len, zinnebeeldig voorstellen; II ~rsi, vr
verduisteren, met schaduwen beclekken;
verschrikken, schuw worden (van paarden), onthutst worden.
Adone, m Adonis; jig fat, pronker, mooie
man; !f. Ac1onisbloem, kooltje vuur.
adonestare, vt met een schijn van eerbaarheid, orngeven.
adontare, vt berispen, bcschirnpen; ~rsi,
vr zich (iets) tot schan(1e aanrekenen,
zich beleecligd gevoelen, kwalijk ncmen.
adopera'bIle, al?g aanwendbaar, bruikbaar.
adoperare, vt in gebruik nemen, gebruiken,
aallwenden; vi ,verkzaanl zijn; "'-'ysi,
1Jr zich moeite gevenj ~rs-i in qc., aan
iets arbeiden.
adoperato, agg verbruikt, versleten.
adora'blle, agg aanbiddelijk.
adorabllltit, ! aanbiddelijkheid.
adorare, vt aanbidden, vereeren, vergoclcn;
R.K. huldigen (der kardinalen).
adoraiore, m aanbidder, vereerder.
adoratrlce, f aanbidster.
adorazlone, f aanbid,ling, hUlcliging.
adornamento, m versiering, verfraaiing,
sieraac1, tooi.

adunque

vt vcrfraaien, siereIl, tooien;
r"'o-'Ysi, 'vr zieh tooien, opsieren, verfraaien.
adorno, agg gesierd, versiercl; goer] gewapend, goed uitgerust.
adottante, m wie een kind aanneem t, adoptiefvader.
adottare, vt l'1 als kin,l aannemen, adoptecren; fig zich eigcn maken, invoercn
(een maatrege1);
adottlvo, agg aangellomell (als kind), geadopteerrl; patria ad"ptiva, aangenomcn
vaderland.
adozlone, f aanncmillg, ac\optie, opname;
keuze, voorkeur (van varJerland).
adragante, f !f. boksdoorn; tragantgolll of
dragantgorn,
Adriano, In Adriaan, Adr;anus.
adria'tlco, agg ad ria tisch; }vlarc ,..." of
l' ..1.--, Adriatischc zee.
addugiare, vt bcschaduwC'Il, hd licht benemen, venluisteren, door de schaduw
hincleren (boornen); jig in de, schaduw
stell en; bedroeven, somber makcn.
adulare, vt vIeien, liefkoozen; F 10 specchio non adula, de spiegel vleit niet, liegt
niet.
adulatore, m -trice, I vleier, oster; agg vleiadulatoriamente, avv vleiend.
[encl.
adulatorio, agg vlciend, liefkoozend.
adulazlone, f vleierij, oogendienerij.
adultera'blle, agg vervalschbaar.
adulterare, vt vervalschen (levensmirldelen); verdunnen, aanlengen (wijn).
adulteratore, m -ora, -atrice, f vervalscher;
echtbreker; echtbreekster.
adulterazione, t vervalsching, verdunning;
echtbreuk.
adulterino, agg vcrvalscht; onccht, buit,m
't huwelijk geboren; chiave adulterina,
valsche sleute1.
adulterio, m echtbreuk, overspel; vel'breking eener gelofte.
adu'ltero, m ~a, f echtbreker; echtbreekster; agl? ontrouw, overspelig.
adulto, agg volwassen, fig volkomen ontwikkeld; etii adu'tc/', djpe leeftijc1; ingegno
~, ontwikkelde geest.
adunamento, m vereeniging, verzaIneling',
bijeenkomst.
adunanza, f vereenigillg, gezelschap, zitting;
sciogliere r,...", ,Ie zitting opheffen.
adunare, vt verzarnelen, vergaderen, vcreenigen, bijeenroepen (vergaclering); ~rsi,
vr zich verzamelen, bijecnkomen, zitting houden, vergaderen.
adunata, fzie adunanza.
adunato, p pass vcrzameld; gli adunati, ,Ie
vergaderden, ,Ieelnemers aan eellc vcrgadering.
aduneo, agg omgebogen, haakvormig; fig
sluw; nasa ("<00..1, haakneus.
adunque, coni alzoo, derhalve.
a;!ornare,
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adustione, f verbranding, verzenging, verdorring.
agg verzengd, verdord, verbrand;
dor, mager.
aerato, agg luchtig, goed gelucht,
@a'ere, m lucht.
aereo, agg nit lucht bestaand, luchtig; in
de lucht levend, hoog in de lucht zwevend;
fig ijdel, leeg; verheven, in de wolken
(zwevend).
aeremoto, m hevige storm.
aereellto, aerellto, m mcteoorsteen.
aereonauta, aerona'uta, m luchtvaarder,
hallonschipper.
aereona'utlca, aerona'utlca, m luchtschccpaereonave, aeronave, I luchtschip , [vaart.
aereoplano, aeroplano, m vliegtuig.
aereostatlca, aerosta'tica, f aerostatiek,
evenwichtsleer cler gassen.
aereesta'tlco, aerosta'tico, m globo r-, luchtballon.
aerificazione, I vergassing, omzetting in gas.
aerltorme, agg luchtvormig, gasvormig.
aeroblo, n~ aerobe, micro-organisme dat
zuurstof noodig heeft OIn te kunnen leven.
aerodina'mica, I aerodynamica, leer van de
beweging en c1rukking der luch t.
aerofobia, I luchtschuwheid.
aerometro, m instrument om de dichtheid
van de lucht te meten, aerometer.
aeropesta, I ~ pneumatische post, buizenpost.
aeroterapla, f luchtgeneesmethode, luchtkuur.
ata, f zware, c1rukkende lucht, drukkende
hitte; fig walg (v. spijzen).
afato, agg voor de rijpheid verdord, zwak;
slecht gevoed (v. menschen); slecht gedijend (v. plant).
atello, m , aphelium, verste afstand van
ecn planeet v. d. ZOD.
aleresl, I (Gram.) aphaeresis, afkorting van
het begin v. e. woord.
ana 'bile, agg minzaam, vriendelijk.
affabllita, I minzaamheid, vriendelijkheicl.
affabilmente, avv minzaam, vrienclelijk.
affaccendarsl, vr zich druk maken, zich
aftobben.
affaccendato, agg druk bezig, met arbeid
overladen.
attaccettare, vt zie sjaccettare.
affacchinarsi, vr zich afsloven.
affacciare, I vt iem. of iets aan het venster,
in de deur zetten; jig ~ a un dubbio, een
twij fel opwerpen; II ~rsi, vr (alla linestra, alla porta) aan het venster, in de deur
treden, zich vertoonen; bezoeken (de
kerk, den schouwburg); ~ uit het gelid
treden; fig onvoldoende, nauwelijks kennen; non ~rsi malta a un libra, zich nauwelijks om een boek bekommeren; mi
s'affaccio un' idea, daar krijg ik een goede
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gedachte, daar schiet mij iets te binnen.
affaggianare, vt adellij k la ten worden
(wild).
attaggottare, vt tot bossen binclen, bijeenbinden; haastig, slordig aankleeden.
affaldare, vt plooien, plisseeren (zijde);
~rsi, vr plooien krijgen, kreukelen.
affamare, vt honger laten lijden, uithongeren; vi honger hebben; ~. di qe., hunkeren naar iets.
affamati'ccio, agg half verhongenl, uitgemergeld.
affamato, I agg hongerig, nitgehongerd, uitgeteerd; fig ijverig naar iets strevend, begeerig; II sost m arme, ongelukkige.
affamatore, m uithongeraar, bloec1zuiger.
affannamento, m het bedroefd maken, beangstiging.
affannare, vt bedroeven, beangstigen, verontrusten; beangst worden; -crsi; vr
zich bedroeven, verontrusten.
affannato, agg zie affannoso.
affanne'vote, agg zie ajtannoso,
affanno, m het hijgen van inspanning
(ziekte); moeilijke, zware aclemhaling;
ademnood; angst, kopzorg; prendersi ~
di qc, zich bezorgd maken over iets.
affannone, m zwaartillend persoon.
affanoso, agg zwaar ademend; bekommerd,
angstig, drukkend, zorgvol.
affardellare, vt tot een bundel samenbinden.
affare, m zaak, aangelegenheid; stand, verhouding, aanzien; donna di mal r-«, slecht
bekend staande vrouw; persona d' alto
r-«, aanzienlijk persoon; uomo d'r-«, man
van zaken, handelsman; non e r-: er is
niets te doen; qui sta l' ~, hier zit 'm de
knoop; ajiari esteri, buitenlandsche zaken; af/ari seri! de zaak is zeer ernstig;
calma d' aijari, stilstand in de zaken.
affaretto, m goed zaakje; (aardig) winstje,
affarismo, m oneerlijke, dubbelzinnige
zakendoenerij, geknoei; windhandeI.
atlarlsta, 11t knoeier, beunhaas (in zaken).
affarone, m groote, winstgevende zaak, belangrijke transactie.
affarsi, vr zich leenen, eigenen tot, deugen
voor.
affascinamento, m betoovering, beheksing,
verleiding.
affascinante, agg bekoorlijk, betooverend.
affascinare, vt I. betooveren, beheksen,
verleiden, bekoren; 2. hout in bossen
binden, op bossen.
affascinatore, m -trlce, t verleider; verleic1ster.
affastellare, vt tot bundels, bossen binclen,
ordeloos ophoopen.
affastidire, vt zie infasiidire.
affaticamento, m vermoeidheid, inspanning.
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affinatoio

affaticare, I vt vermoeien, afmatten, kwel- attettuoslta, I vriendelijkheid, hartelijkheid.
len; uitputten (den bodem); II ~1'si, or affettuoso, agg vriendelijk, liefdevol, inzich vermoeien; verslij ten.

nemend.

affatto, avv volkomen, geheel en aI, juist zoo, affezionare, I vt genegenheid, liefde inboeinderdaad; nient' r-«, volstrekt niet; tuft'
zemen, innemen; II ~rsi, vr genegenheid
~

of ~~, juist zoo, zoo is het inc1erdaac1.

affatturare, vt betooveren, beheksen;

tt«

verleiden, misleiden.

opvatten; zich gewennen (v. dieren).

affezionati'ssimo, agg (uw) zecr toegenegen.
affezionato, agg aanhankelijk, toegenegen.

affe, interj. heusch, waarachtig, op mijn affezioncella, I voorbijgaande, oppervlakwoord.

kige genegenheid; lichte ongesteldheid.

affermare, I vt bevestigen, vcrzekeren, be- affezione, I toegenegenheid, liefde; welwilamen; II -crsi, vr sterker worden, in
lendheid; hartstocht; (ziekelijke) aandoekracht toenemen; zich bevestigen, zich
ning; kwaal; ~ di cuore, hartkwaal;
verschansen.
nervosa, zen u waandoening.
affermativa, t bevestiging, beaming.
affiatamento, m vertrouwelijkheic1, goede
affermativamente, avv bevestigend.
verstandhouding.
affermativo, agg bevestigend, toestemmend. affiatare, I vt in overeenstemming brengen; J'
affermazione, I bevestiging, bekrachtiging,
stemmen: II <ursi, vr vertrouwd worden;
I""oJ

verzekering.

goed samen spelen, goed samen werken.

afferrare, I vt met geweld grijpen, houden; affibblare, vt met een gesp vastmaken; toefig geheel in zijne macht houden; toegespen; F ~ un colpo a qd, iernand een
knijpen; goed vasthouden (v. instruslag geven; ~1'si le scarpette, zich uit de
menten); ~ il concetto, de bedoeling goed
begrijpen; ~ l' occasione, de gelegenheid
aangrijpen, van de gelegenheid profiteeren; II <-rsi, ur vastklemmen (v.
planten); inwortelen (v. gewoonten),
affertilire, vt vruchtbaar maken.
I affettare, I vt in stukken snijden of houwen; afhouwen: in vouwen leggen (v.
laken); ~ le ricotte, alledaa.gsch werk
doen; II ~1'si un dito, zich een vinger afsnijden; nebbia che s' afietta, een dikke
mist (die men weI kan snijden).
z affettare, I vt voorwenden; doen alsof; den
schijn aannemen; II vi gemaakt zijn, eene
gemaakte houding aannemen,
attettatarnente, avv gemaakt, gekunsteld;
aanstellerig.
I affettato, I m gesneden koud vleesch; II
agg in stukken gesneden of gevouwen.
z affettato, I agg gemaakt, gekunsteld; II
sost m gemaaktheid, aanstellerij,
affettatore, m ~trlce, l gemaakt mensch,
aansteller; aanstelster.
affettatura, I het in stukken snijden of
vouwen.
affettazione, I gemaaktheid, gedwongenheid; naaperij.
affettivo, agg indruk makend, op het gemoed werkend.
affetto, 1m neiging, liefde, genegenheid, welwillendheid; prendere ~a qd, genegenheid
voor iem. opvatten; II agg ingenomen,
overvallen; ~ da una malattia, door eene
ziekte overvallen; r-eda debiti, met schulden overladen; ~ da ipoteca tdaseruitic),
met hypotheek (of een servituut) bezwaard; bene (male) ~, goed (slecht) gezind voor iem.
affettuosamente, avv liefdevol, hartelijk,
welwillend.

voeten maken, het hazenpad kiezen.

affibbiatura, I het toegespen; gespsluiting.
affidare, vt toevertrouwen; verzekeren, vergewissen; ~rs'l: a qd, vr zich aan iem. toevertrouwen; zich verlaten op iem.; assol,
zich vergewissen.
affienare, vt met hooi voeren, hooi geven,
affienlre, vi dun, spaarzaam groeien (v.
granen).
affievolimento, 111, verzwakking, zwakheid.
affievolire, vt verzwakken; ~1'si, vr zwakker
. worden, moede worden.
affi'ggere, vt hechten, aanslaan, aanplakken;
~ l'occhio in qd, den blik op iem. vestigen,
affigurare, & zie raiiigurare &.
I affiIare, I vt scherpen, slijpen, aanzetten
(een scheermes); fig prikkelen, aansporen;
II -crsi; vr scherp, dun worden.
2 affilare, I vt in rijen planten; X een gelid
vormen; II <rsi, vr zich in 't gelid stellen.
affllata, f het aanzetten (v. e. Illes); dar un'
"-' a un rasoio, een scheermes aanzetten.
affilato, agg I scherp, geslepen; 2 op rijen
geplaatst; lingua aifitata, scherpe, kwade
tong; visa ~, mager, ingevallen gezicht.
affilato'io, m slijpsteen; wetstaal.
aflllatura, I het slijpen; scherpte, snede (van
een Illes).
affiIiare, vt in een orde, genootschap opnemen.
affillato, I p. pass. opgenomen (in e. orde);
II sost. 1n lid (van een genootschap).
affinamento, 111, loutering, zuivering, het
affineeren, frischen der metalen; draadtrekkerij.
affinare, vt verfijnen; tot draden trekken,
affineeren, zuiveren (edele metaJen);
scherpen; ~ I' occhio, den blik verscherpen.
affinato'10,111, smeltkroes; tt« plaats der loutering.

affinatura
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affogamento, m verstikking, verdrinking.
affinatura, I zie alfinamcnto.
affogare, I vi verstikken, verdrinken, verzuiafflnche, congo opdat.
affine, agg verwant (door aanhuwelijking);
pen (v. dieren); onder water zetten; II vi
altini, sost. m PI (aangehuwde) verwanten.

affine dl, congo om te, ten einde, opdat.
affinlti'l, I verwantschap, verzwagering;
~spirituale,

geestelijke verwantschap (v.
peter tot peetkind), peterschap; affiniteit,
chem. verwantschap, aantrekkingskracht.
afflocare, afflochlre, I vt heesch maken, de
stem verzwakken; II vi & ~rsi, vr heesch
worden; beginnen uit te gaan (licht).
afflocatura, I heeschheid.
afflorato, agg gebloemd, met bloemen gesierd (v. stoffen).
affis(s)are, vt aanstaren; jig zijn gedachten,
wenschen enz. gevestigd houden op.
afflssione, I aanhechting; aanplakking.
affisso, m alles wat in een huis spijkervast is;
aanplakbrief, affiche; plakkaat; (Gram.)
aanhangsel, voor- of achtervoegsel (v. e.
woord).
afflttaca'mere, m kamerverhuurder, -ster.
afflttaluolo, m pachter.
afflttamento, m verhuring; verpachting;
huur, pacht; verpacht land &.
afflttanza, I huur.
affltare, vt verhuren, verpachten; huren, in
pacht nemen; (prov.) chi affWa slitta, wie
verhuurt vermindert de waarde.
affittatore, m ~trice, I verhuurder, -ster;
.j,. scheepsbevrachter; huurder, -ster.
afflttlre, I vi dicht, dichter makcn; II ~rsi,
vr zich verdichten, dicht worden.
affltto, m verpachting, verhuring; pachtsom, pacht, huur; dare in ~, in pacht
geven; prendere in ~, in pacht nemen.
afflttua'rlo, m pachter, hum"der.
affiato, m adem, uitwaseming; bezieling, inspira tie, ingeving; uitstorting (v. d. geest).
affIi'ggere, Ivt bedroeven, krenken, kwellen,
bezoeken (door ziekten), beschadigen;
II ~rsi, vr zich bedroeven, zich ergeren,
zich kwellen.
affllttlvo, agg bedroevend, krenkend; 1't
pena alflittiva, lijfstraf.
afflltto, agg bedroefd, treurig; gekwelcl, bezocht met; 1: behept.
affllzlone, I krenking, droefenis, droefheid,
smart.
afflosclre, vi slap, zwak, mat worden, verwelken.
affluente, m zijrivier; agg toestroomend.
affluenza, I toevloed, toestrooming; lig overvloed, menigte.
afflulre, vi toevloeien, toestroomen.
afflusslonato, agg verkouclen.
afflusso, m toevloed; aandrang (van bloed
naar eenig lichaamscleel).
affocare, vt vurig, gloeiend maken; in brand
steken.
affocato,· agg vllurroocl; fig vurig.

verdrinken, stikken; ~ una cosa, een zaak
in de doos stoppen, sussen; ~ una ragazza,
een meisje slecht uithuwelijken; ~ dalla
bile (rabbia) in zijn woede stikken; ~ Hei
debiti, tot over zijn ooren in de schllldcn
steken; ~ nel capello, in zijn hoed verdrinken; e un caldo che alloga, 't is een
drukkende, verstikkende hitte; (prov.) 0
bere 0 ~,pompen of verdrinken; III ~rsi,
vr zich verdrinken; jig een slecht hllwelijk
doen, zich rulneeren door een slechte zaak.
affogato, I m verstikte, verdronkene; II agg
verstikt, verdronken; onder water gezet
(land); stanza alfogata, kamer met slechte
lllcht; uova a//ogate, gepocheerc1e eieren.
affogato'lo, m plaats met slechte lucht.
affollamento, m dringen, gedrang, aandrang.
affollare, I vt dringen, opdringen; in menig te
bijeenkomen; II vi hijgen, zwaar ademen;
III ~rsi, vr in menigte samenstroomen;
~ a un luogo, op eene plaats samenstroornen.
affollatamente, avv dicht opeenge,lrongen;
mangiare ~, gnlzig eten.
affondamento, m verzinking, ondenll1iking;
uitdieping.
affondare, I vt op den bodem zinken, in den
grond boren, doen zinken; onderdompelen; uitdiepen; II vi diep indringen (m .
d. voet); III ~rsi, vr zillken, verzinken,
te gronde gaan.
affondatura, I het verdrinken, verstikken;
dieper maken, lIitc1ieping, lIitgraving.
afforestierare, I vt vervreemden; II vi de
gewoonten & van een vreemc1eling aannemen.
affortunato, agg gelukkig.
afforzare, I vt bevestigen, versterken; II ~rsi,
vr zich versterken; jig. zich vennannen.
affossamento, m uitgraving; opgraving.
affossare, I vt een knil maken; uitgraven;
II ~rsi, vr hoi worden; invallen (der wanaffossato, agg uitgehold; ingevallen. [gen).
affralimento, m verzwakking, lIitputting.
affralire, vi gebrekkig, zwak maken, "itputten.
affranca'blle, agg te frankeeren.
affrancare, I vt van belasting enz. bevrijden,
vrij maken; frankeeren (brief); fig. bell1oedigen; II ~rsi, vr zich vrij maken (v.
belastingen, vooroordeelen).
affrancato, p. pass zie alfrancare; ~ gefrankeerd (brief).
affrancatore, m bevrijder.
affrancatura, / bevrijding; ~ frankeering.
affrancazione, t bevrijc1ing; afkooping (v.
belasting &).
.
affranto, agg gebrokcn, moede, neclergedruid.

aggiogare
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agenda, t agenda, notitieboekje.
affratellamento, m verbroodering.
alfratellare, I vt verbrooderen; II ,...,rsi, vr agente, I agg handelend, werkend, werkzaam; II sost. m (Gram.) onderwerp;
zich verbrooderen.
(Chim.) werkende stof, agens;
inweraffratto, m zie anlratto.
kende kracht; $ agent, handeIsreiziger;
aHreddamento, m verkooling, afkoeling.
,...,di campagna, rentmeester; --di cambio,
affreddare, I vt afkoolen; II ""'Ysi, vr zich afwisselagent; --del /allimento, curator in e.
koolen, koel worden; verkouden worden.
faillissemen t.
alfrenamento, m beteugeling.
alfrenare, vt in toom houden, lig beteugelen, agenzla, / agentuur; ,..., d'annunzi, adveraffratellamento
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matigen, onderdrukken.

affreseare, vi frescoschilderen.
affreschlsta, m frescoschilder.
alfresco, m frescoschildering.
a!frettamento, m bespoodiging, haast.
affrettare, I vi bespoodigen, haasten, dringell;
II --rsi, vr zich spoeden, haasten.
affrettatamente, avv haastig, overijld.
affrettato, agg overhaast, afgeraffeld.
affrlttellare, vt bakken, braden; lig. in de
pan bakken; uova al/rittellate, spiegeleieren.

affrontare, I vt het hoofd bieden, trotseeren;
aanvallen; beleedigen; ,..., la morte, den
dood moodig onder de oogen zien; II --rsi,
vr (met iem., con qd.) handgemeen worden;
~ op elkander stooten (v. legers); ,...,rsi di
una cosa, zich erg ens beleedigd door gevoelen.

affronto, m beleediging, smaad; gewelddaad.
affumlcamento, m het rooken ("an vIeesch,
visch &).

affumlcare, vt rooken, in den rook hangen
(ham, spek &); zwart maken (door rook
of root); aringa a//umicata, gerookte haring, bokking.
affusare, vt spilvormig toespitsen; colonna
a//usata, L:>. zui! die het dikst is op II. van
de hoogte.
affusto, m ~ affuit.
AIga'nlstan, m Afghanistan.
afi'dlo, m bladluis.
afillo, ~ bIadloos.
afonla, / stemloosheid, verlies der stem.
aforlsmo, m spreuk, aphorisme.
aforl'stleo, agg aphoristisch, kernachtig.
aloso, agg drukkend, zwoel.
afrezza, / wrangheid.
Africa, / Afrika.
Afrleano, m Afrikaan; agg a,..." Afrikaansch.
afro, agg wrang, zuur.
afronitro, m saipeterschuim, muurzout,
uitzweeting (van steen, muren enz.).
afta, /
mondzweer, spruw.
aga'lIoco, m ~ AIoehout.
Agamennone, m OJ Agamemnon.
a'gamo, agg ~ geslachtloos.
aga'rlco, I ~ soort paddenstool, zwam.
a' gata, / agaat, agaatsteen.
agata, / in den naald stekend garen.
A'gata, / Agatha.
agatato, agg agaatachtig.
a'gave, / ~ agave, aloe,
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tentiebureau.

agevolamento, m verlichting, vergemakkelijking.

agevolare, vt gemakkelijk maken, vergemakkelijken.

age'vole, agg gemakkelijk, licht, tam, toegevend, mak (v. dieren); !aag van prijs,
duidelijk, verstaanbaar; gunstig gezind
(v. personen); bekwaam, flink, degelijk;
all' ,..." op toogevende, vriendelijke wijze.
agevolezza, t verlichting, vergemakkelijking, toegeeflijkheid, vriendelijkheid;
usare delle agevolez,te a qd, iem. beIeefdheden bewijzen.
.
agevolmente, avv op toegevende, vriendelijke, beleefde wijze.
aggallato, m moerassig, drassig land.
agganclare, vt met een haak bevestigen, toohaken, dichthaken.
aggattonare, vi (aIs een kat) bekruipen, besluipen.
aggegglare, vt F good inrichten, goed opsieren.
agge'gglo, m F kleinigheid, zaak van weinig
waarde, ding; onaangenaamheid; nuttelooze dingen, rommeIzoo; mettersi attorno
tanti aggeggi, zich allerlei prullen aan 't
lijf hangen.
aggentlllre, vt schooner, liever maken, veIfraaien, verfijnen.
aggestione, I ophooping, aanspooling.
aggettare, vi L:>. uitsteken, vooruitspringen.
aggettlvamente, avv bijvoegelijk, adjectief.
aggettlvo, m bijvoeglijk naamwoord, adjectief.
aggetto, m L:>. uitsteeksel aan gevel, kraagsteen.
agghlacclamento, m bevriezing.
agghlacclare, I vt doen bevriezen, doon verstijven; II vi & --rsi, vr bevriezen, koud
worden, tot ijs worden; far -- il sangue
nelle vene, het blood in de aderen doon verstijven.
agghladamento, m verstijving.
agghladare, vi verstijven (van koudc,
schrik, afschuw); rillen.
agghlalare, vt met kiezeI, grint bcstrooien.
agghindare, I vt F tooien, opsieren; .t. (de
zei!en) hijschen, de mast oprichten; II
""'rsi, vr zich optooien.
aggla'cclo, m 4- roorpen, helmstok.
a'gglo, m $ agio, opgeld; agiotage.
agglogare, vt in het juk spann en, illspannen.

aggiornamento
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agglornamento, m verc1aging, verschuiving,
uitstel.
agglornare, I vt verc1agen, verschuiven, uitstellen; II vi dagen, aanbreken (van den
dag).
agglota'gglo, m $ windhandel, specula tic met
ongeoorloofde midclelen, agiotage.
agglotatore, m $ agioteur, beursspeculant.
agglramento, m rondsluipen; bedriegerij.
agglrare, I vt in een kring rondvoeren; fig
bedriegen, om den tuinleiclen; II ~rsi, vr
zich bewegen (om), in een kring (om iets)
gaan; fig zich clraaien, hoofclzakelijk handelen (om iets); F zkh ergens niet meer
uit weten te praten.
agglratore, 111 bedrieger; rondzwerver; berenleider.
aggludlcare, vt gerechtelijk toekennen; tockennen (van prijzen); toewijzen (bij
openb. verkoop), aanbesteden.
aggludlcata'rlo, m wien iets wordt toegekcnd
of toegewezen.
aggludlcazione, ! gerechtelijke tockenning,
toewijzing (bij openbaren verkoop, bij aanbesteding &).
agglu'ngere, I vt bij-, toevoegen, verbinden,
mengen; II vi bijkomen; III ~rsi, vr
zieh voegen bij; F ci s'ha ad ~rsi anche
questa! ook dat nog! dat ontbreekt er
nog maar aan!
aggiunglmento, m toevoeging, toekenning,
toeslag.
agglunta, f toeslag, toevoeging, toegift, Vermeerdering; per - , bovendien, op den
koop toe.
aggluntare, vt verbinden, aaneenvoegen.
aggluntatura, f het aaneenvoegen, naad
(van een schoen).
agglunto,1n helper, adjunct; (Gram.) hulpvloorcl; "" eke, avv bovendien, te rnccr
claar, daar komt bij, <lat.
agglunzlone, f toevoeging, tocgift, toeslag.
agglustamento, m vereffening, bijlegging;
vergelijk.
agglustare, I vt geJijk,passend maken, in onle
brengen, beslechten (strijd); ~ i conti, de
afrekening in orcle brengen; ~ il colpo,
nauwkeurig mikken; ~ un credit ore, cen
schuldeischer tevreden stellen; -- fede,
geloof schenken; __ un peso, een gewicht
ijken; ~ di sale una vivanda, zout bij
het eten doen; II ~rsi, vr zich voegen,
zich richten, een5 worden; afrekenen.
agglustatamente, avv met juistheicl, nauwkeurig.
agglustatezza, f juistheicl, nauwkeurighei(l.
agglustatore, m die iets in on1c maakt; ijker,
ajusteur.
agglustatura, f het in ortle maken, inecnzetten.
agg~omeramento, m ophooping, samenpakking (tot cen bal).

aggraziare
agglomerare, I vt vereenigen, ophoopen, tot
een bal samcnpcrsen; II ~rsi, vr zich
ophoopen.
agglomerazlone, f agglomeratie, ophooping;
groote stad met voorsteden.
agglutlnamento, nt aaneenkleving, vastkleving.
agglutlnare, I vt aancenkleven, lijmen; II
--rsi, vr zich vast verbinden, samenkleven.
aggobblre, vi & --rsl, vr bllltig, krom worden; fig zich afwerken, aftobben; gli anlli
10 hanna aggobbito, de jaren hcbben hem
gebogen.
aggomitolare, I vt tot een kill wen oprollen;
-rsi, vr zich tot een kluwen ineenrollen.
aggottare, vt J, leegpompen, llithoozen (eene
boot).
aggradare, vi aanstaan, believen; fa come
t'aggrada, doe zooals het u belieft.
aggrade'vole, agg aangenaam, welgevallig,
vriendelijk, aanvallig.
aggradevolmente, avv aangenaam, vrielHlelijk; aanvallig.
aggradlmento, m welgevallen, toestemming;
goedkeuring, erkentelijkheid.
aggradlre, I vt met genoegen aannemen, aanvaarden; II vi bevallen, aangenaam zijn.
aggraffare, vt grijpen, bij den kraag pakken.
aggranchlre, I vt doen verstijven; II --rsi, vr
verstijven (van koude).
aggrandlmento, m vergrooting, uitbreiding,
overdrijving.
aggrandlre, I vi grooter maken, vergrooten,
uitbreiden, vermeerderen; -- qc. con
parole, iets ovcrmatig prijzen, ophemelen;
II -rsi, VI' grooter worden, fig rijker worden; zich groot voordoen, eene hooge
borst zetten.
aggranfiare, vt Inet de klauwen grijpen; F
ontrukken, ontvreemdcn.
aggrappare, vt vast omklelnmen; J, - un
bastimenio, een schip enteren.
aggraticclare, 1 vt in elkander vlechten; II
r-rs1:, vr olIlslingeren, omklennnen.
aggravamento, 1n bezwaring, verergering
(cener ziek te).
aggravante, agg verzwarend; circostanze
aggravanti, verzwarende omstandigheden.
aggravare, I vt verzwaren, belasten; fig --qd.
di molestie, iemand met moeielijkheden,
overladen; l'1 -- la pcna, de straf verzwaren; r - 10 stomaco, den maag overladen; II ~ rsi, vr (met zijnlichaam) leuncn, drukken, zich (iets) lastig maken;
verergeren.
aggra'vlo, m zwaarte, last, ongeripflijkheid;
belasting, verplichting, beschuldiging;
far un ~ a qd. di qc., iemand iets ten laste
leggen.
aggrazlare, I vt aangenaam, welgevallig maken, smakelijk maken; II ~rsi, vr iemanc1s
gllllst vcrwerven, zirh aangellaan1 tnakcn.

aggraziatamente
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aggraziatamente, avv bevallig, bekoorlijk.
aggraziato, agg aanvallig, sierlijk, bekoorlijk.
aggredire, vt aanvallen, aangrijpen.
aggregamento, m vereeniging, verzameling,
opneming (in een gezelschap).
aggregare, I vt opnemen (i. e. gezelsch.); toevoegen (als helper &); II ~rsi, vr zich
aansluiten (bij een genootsch.), zich vereenigen.
aggregato, I m vereeniging, ophooping, agregaat; II agg toegevoegc1, vereenigcl met
anderen.
aggregazione, f verceniging, toetreding;
agregatie.
aggressione, f aanval, aanranc1ing.
aggressore, m aanvaller, struikroovcr.
aggricciare, I vi van koude verstijven, samentrekken; II ~ciarsi, vr rillen (van
koude, angst, afschuw).
aggrinzare, aggrinzire, I vt rimpdcn, fronsen; vouwen; verfrolumelen; II ~rsi, vr
rimpelig, verfrommeld worden.
aggroppare &, zie aggruppare &.
aggrottare, vt in: ~ Ie ciglia, de wenkbrauwen
samentrekken, het voorhoofd fronsen.
aggrovlgliare, aggrovlgliolare, I vt in elkaar
slingeren, verwarren; II ,...,.,.si, vr zich in
elkander slingeren, zich verwarren (draden van planten).
aggrumamento, m stolling.
aggrumarsl, vr klonteren, stollen, dik worden, een korst vormen.
aggruppamento, m ophooping, groepeering;
aanknoopiag.
aggruppare, vt groepen vormen, groepeeren;
vereenigen.
aggruzzolare, vt een spaardnitje verzamelen,
bijeenscharreJen (geld).
agguagllamento, m vcreffening, gdijkmaking.
agguagllare. I vt vereffeuen, cHen, glad, gelijkmaken; II ~rsi, vr zich gelijk stellen (m. iem.), wedijveren.
agguagJiato, agg gelijkgcmaakt; van gdijke
Icngte (stroo voor hoeden).
aggua'gJio, m vergelijk, gelijkstelling.
agguantare, vt va tten, met gewelcl aangrijpen, gevangenncruen; wegnemen; ~
l' ancora agguanta, het anker 1'akt.
agguatare, vt 01' de loer Jiggen, cell strik
spannen.
agguato, m hinderlaag, val; essere, stare in
,....." in .een hinderlaag Jiggen; op de loer liggen; tendere tat~, een hinderlaag leggen.
agguerrire, vt voor den oorlog geschikt maken, voorbereiden.
agguindoJare, vt het garen op de spoel
winden; fig bedriegen, misleiden, om clen
tuin lciclen.
aggustare, vi behagen, bevallen, genoegen
geven.

agne1JMto

aghettare, vt rijgen, toerijgen.
aghetto, m rijgsnoer; veter.
aghiforme, agg ~ naalclvormig.
agiatamente, avv gemakkelijk, zorgeloos, 01'
zijn gemak.
agiatezza, f welgestelclheid; gemak.
agiato, agg gemakkelijk; welgeste1d, ruim,
bemidcleld, langzaam.
agi'bile, agg doenlijk, uitvoerbaar; de handeling betreffende.
a'gile, agg vlug, beweeglijk, behendig; ,...." a
qc., tot iets geschikt.
agilita, f vlugheid, behendigheid, gemakkelijkheid, beweeglijkheic1.
agilitare, vt geschikt maken, verlichten;
agilmente, avv behendig; han dig; licht.
a'gio, m gemak, gemakkelijkheid, gunstige
gelegenheic1; g/i agi della vita, de genoegens, gemakken des lev ens; dare ~ a fare
qc., tijd, gelegenheid geven om iets Ie
doen; ad~, a bell',....", a tutt'~, 01' zijn
doode gemak.
agiografla, f levcnsbeschrijving der heiligen,
hagiographie.
agire, vi hanctelen, £1oen, zich gedragen; zich
bewegen, werkzaam zijn, werken, uitwerken; optreden, spelen; modo d',....", handelwijze, wijze van doen.
agitamento, m het schuc1den, ontroering, opwinding, fig opruiing.
agitare, 1 vt schudden, heftig bewegen, roeren; opwinden, o1'ruien, in onrust brengen;
~ it cappello, it !azzotetto, met den hoed,
den zakdoek zwaaien; ,...." lo stomaco, de
maag in beroering brengen; ,....., una causa,
eene zaak opwerpen, behandelen; II """'l'si,
vr heftige bewegingen of gebaren maken;
fig zich verontrusten, o1'winden.
agitato, agg bewogen; onrustig; opgewonden; opgewekt; nofte agitata, onrustige
nacht.
agitatore, m volksmenner, opruier.
agitazione, f beweging, onrust, opgewondenheiel.
a'gJi, prep. met art. zie a.
a'glio, m ~ knoflook; F esser verdc COIllC
UH ~, ziekelijk, bleek uitzien; mallgiar,
roder l'~, beleec1igingen slil,ken, zijne
woede verbijten.
agnati'zio, agg vall mannelijke zijde verwant, op mannelijke verwan tschap gegrond, agnatisch.
agnato, m vcrwant van vaderszijde, in de
mannelijke linie.
agnazione, f agnatie, verwantscha1' van
vaderszij de.
agnella'lo, m lams slager.
agnellino, m lammetje, zachtmoec1ig mensch.
agnello, 11t lam; ~ pasquale, ,....., benedetto,
paaschlam.
agnellotto, m halfvolwassen lam, jaarJing;
agnel/olti, vleeschpasteitjes.
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Agnese, I Agncs.
agnoeasto, m ~ kuischboom, 500rt heester.
Agnusdel, m Agnus Dei; parer of lare 1111 ~,
zich zeer zachtmocdig voordoen.

ago, m naald; angel (v. wesp); iSJ geep; ~da
calze, breinaald, ~ della busso/a, magneetnaald; ~ della libbia, tong eene1' grsp;
~ stadcra., tong eener weegschaal; ,.....torlo,
haakpen; lavori d'~, naaldewerk; campaT
sull',-..." van naaiwerk lev en; (prov) dare un
ago per riavcr un pal di ,ferro, cen schelago per ,.iaver un pal di jerro, cen spiering
uitgooicn om een kabeljauw te vangen.

agognare, vi vurig verlangen naa1', haken.
agone, m pi I groote naald; 2 W feestelijke
spelen; worstelwedstrijden (bij Grieken
en Rom.); strijd; kampplaats.
agonla, I doodsstrijd, doodsangst; fig angst,
kwellende twijfel; essere in ~, op sterven
liggen, met den dood worstelen.
agonista, m W wedkamper, athleet.
agonizzante, m zieltogende, stervende; agg
zieltogend, stcrvend.
agonizzare, vi zieltogen, op 't uiterste, op
sterven liggen.
agopuntura, f acupunctuur.
agora'io, m naaldenkoker; naaldenmaker.
agostiniano, m Augustijner, -monnik.
Agosti'no, m Augustinus, August.
agosto, m (de maand) Augustus.
agramente, avv zuur, wrang.
agrarl, m PI agrariers (politieke partij).
agra'ria, Ilandbouw.
agra'rlo, agg den landbouw betreffend, landbouw-; legge agrarie, W akkerwetten.
agrestata, I drank van onrijpe druiven met
suiker.
agreste, agg in 't wild groeiend; landelijk,
boersch.
agrestezza, f I zuurheid, wrangheid; 2 wildheid, boerschheid.
agresto, m onrijpe druif, sap van onrijpe
d1'uiven; bere il vino in ,..,..., de llUid v. d.
beer verkoopen eer hij geschoten is; lar
/',-..." meer in rekening brengen dan voo1'geschoten is (huishoudster, hospita &).
agrestoso, agg Zllllr, wrang.
agretto, m ~ waterkers, tuinkers; agg een
weinig wrang.
agrezza, I zuurheid, wrangheid, scherpte.
agri'eoJo, agg landbouwend, landbouw.
agrieoltore, m landbouwer.
agrleoltura, I landbouw, akkerbouw.
agrifogllo, m ~ hulst.
agrlmensore, m landmeter.
agrimensura, t landmeten; landmeetkunst.
agrimonia, f ~ leverkruid.
agriotta, t ~ morel.
agrippina, f kanapee met cen leuning,
chaise longue.
r agro, I agg zuur, wrang, scherp; fig stekend, bijtend; colore ....." schelle kleur;

I

aiutatore
faccia agra, zUllr gezicht; II sost. l1i zure
drank, citroensap.
2 agro, m W akker; ,-..., romano, stadsgebied
van Rome.
agrodolce, agg zuurzoct; sosf. m zoct zuur.
agronomia; f landbouwkundc.
agronomo, m landbouwkulldig('.
agrore, m zie agrezza.
agrumi, m pi zure vrurhtcll (citroeuell, sinaasappelen &).
agu 'echla, f breinaalcl.
aguechiare, vi cen wcinig brcien, leeren
breien.
aguto, m lange, dunne spijkcr, spijker.
aguzzare, vt scherpen, wetten, slijpen; fig
~ i'appelito, den eetlust prikkelell; ,.....
tingegno, het verst and scherpen.
aguzzata, t het wetten, scherpcn; dare 1111',.....,
een weinig aanzetten.
aguzzatura, f het slijpen.
aguzzetto, m raadgever, vertrouweling.
aguzzino, m slavenopzichter; tiran, dwingeland, huistiran.
aguzzo, agg spits, scherp.
ah! ahl! interi. ach! ah! (bij smartelijke gewaarwordingen); ahi! ahi! hal (verwondering); ah ah? (vragende uitrocp).
ahlme! inlerj. ach helaas! och arme!
I ai, prep met art zie a.
2 ai, F ne -1IC bai, volstrekt niets; scma
dir ne"",,"e bai, zonder boe of ba te zeggcn.
I a'ia, f kindermeid; gouvernante.
2 a'la, f dorschvloer, deel; menare il can per
l',....., een zaak rekken zonder tot een besluit te komen, op de lange baan schuiven.
A'la, t 's Gravenhage, den Haag.
Aiaee, m Ajax.
alo, m gouverneur (v. kinderen), opvocder.
alre, m prendere l'~, vrijen loop geven,
nemen, erop los gaan, zijn aanloop nemen.
airone, m ~ reiger.
alta, t hulp, bijstand.
altante, agg koen, dapper, moedig, stcrk.
altare, vt zie aiutarc.
aluola, t blocmstrook om park; grasrand.
aluolo, m vogelnet.
aiutante, I m helper, medehelper; X adjudant; .....,d·i campo, X adjudant v. e. gencraal; """maggiore, bataljons-adjudant; II
agg helpend, sterk.
alutare, I vt helpen, bijstaan, te hulp komcn;
,-..., la barca, een zaak bevorderen; de
boot een stootje geven; ....., u·n malalo, een
zieke verplegen; ,..... un terrano, cen veld
gocd bemesten; se Dio m'aiuti, met Gods
hulp; Dio 't aiuti, God helpe u; ook: weI
bekome 't u; II ,-...,Ysi, vr zich zelven helpen; zich inspannen; ,.....ysi COlt qc, zich
ergens van bedienen, ten nutte maken;
(prov) chi s' aiuta Dio I'aiuta, help u zelf
en God zal u helpen.
alutatore, m .....,trlee, f helper, helpster.
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aiuto, m huJp, ollc1ersteuning, bijstanc!; helper, rnedehelper; correre, in .-,;, tcr hulpe
ijlen; aiuti, pl hulptroepen; aiuto! aiuto!
help! help!
aizzamento, m ophitsing, aansporing.
aizzare, vt aansporen, ophitsen; aanhitsen;
- il luoco, het vuur aanblazen.
ai, prep met art zie a.
ala, I vleugelO, vJerk; wiek; molenwiek; zijvleugel (van eell gebouw), nevengebouw;
lig zeil vall een schip; schutsweer, dam,
sluis; okselhol te; F abbassar l' ali, de
vleugels laten hangen, kleinmocc1ig worden; alzar l'ali, zijn vlucht nernen, zich
omhoog werken; lar - , zich en haie opstellell; lar cader l'ali of tarpar l'ali,
kortwieken; de kracht breken; stare sulle
ali, op sprong staan; ala! intcrj plaats
gemaakt!, op zij!
alabarda, I hellebaanl.
alabardiere, m hellebaardier.
alabastrino, agg van albast, albasten; wit
alabastro, m albast.
[als albast.
a'lacre, ala'cre, agg levendig, vlug, opgewekt; c1ienstvaarc1ig.
alacremente, avv levendig, ijverig, opgewekt; flink.
alacrita, I levcndigheid, flinkheic1; ijver,
opgewektheid.
ala'ggio,m J, het (op den wall halen van een
schip; een schip jagen (voorttrekken).
alamaro, m tres, snoer.
ala no, m Engelsche dog.
I alare, m haardijzer.
2 alare, vt J, halen (cen schip) j agen, aan de
jaaglijn voorttrekken.
alata, I vleugelslag.
alato, agg gevleugeld, snel.
alatore. m scheepsjagel'.
alba, I morgenschemering, morgenstOlHI;
all' - , bij 't aanbreken van den dag.
aibagia, I opgeblazenheid, ijdelheicl, verwaandhe iel.
albagioso, agg verwaand, opgeblazen.
albana, f ~ soort witte c1ruif.
albanella, I 3> boomvalk.
Albanese, agg Albaneesch; sost m Albanees;
lar 1'-, zich houden alsof mcn niets beAlbania, I Albanie.
[grijpt.
albareJlo, m ~ zilverpopu liel'.
albastrella, I ~ strandlooper.
a'ibatra, I ~ zeekers; zandbes; berendruif.
a'ibatro, m ~ zeekersboom; J. albatros.
albazzano, m gewone kalksteen.
albedine, I witte kleur, het wit.
albeggiamento, m morgenschemering.
albeggiare, vt witachtig schijnen; aan breken (v. d. dag).
alberare, vi mot boomen beplanten; J, met
masten voorzien.
alberatura, f J, mastwerk, de masten; beplanting met boomen.

alcoolismo

albereila, I ~ ratelpoPlllier, cspeboom.
albereilo, m apothekerspotje, verfpotje; ~
berkenzwam.
alberese, m kalksteen, kalkaarde.
albereta. I albereto, m met boomen (vooral
populieren) beplante plaats, poplllieriaan.
aibergare, I vt herbergen, onder dak brengen; II vi zijn in trek nemen, overnach ten.
albergatore, m -trice, I herbergier, waard,
waardin.
albergo, m herberg; hotcl; woning; toevluchtsoord; dare .-- a qd., iemand cen
onclerkomen ver\ccnen; gli «ccelli vanna
ad - , tIe vogels zooken hunne slaapplaats
alberino, m boornpje.
fop.
a'lbero, m boom, mast; stamboom; ~ wittc
populier; _ di lortuna, noodmast; maestro, groote Inast; ,......, di me?:,Zana, bezaanmast; - di trinchetto, fokkemast; nave
a Ire alberi, driemaster; F al primo colpo
non cade l'~, de boom valt niet bij den
eersten slag; Rome is niet in epn dag gebouwd; (prov) dai jrutti si COnos[c 1'-, aan
de vruchten kent men den b om.
alberoso, agg boomrijk.
Alberto, m Albert.
albicare, vt wit (grijs) worclen; schuimen
(golven).
albicante, albi'celo, agg witachtig; lig aanalbicocca, I ~ abrikoos.
[geschoten.
albicocco, m abrikozeboom.
Albigesi, m pi QJ Albigenzen.
albino, agg witachtig; sost m albino.
Albione, m Albion, Engeland.
albo, agg wit; sost m album; stamboek; register (van advocaten &); ~ di ritratti,
portretalbum.
aJbore, m wit; rnorgenschemering; al primo
~, bij 't morgenkrieken.
albugi'neo, agg witachtig.
album, m album.
albume, m ciwit.
albumina, I albuminc, eiwitstof.
albuminoso, agg eiwitachtig.
albuminato, agg eiwithouc1end.
alburno, m ~ spinto
alea, I l- alk, reuzenalk.
a 'Icali, m alkali, loogzout; - vegetabile, potasch; ,......" 'Volatile, amnl0niak, sahnoniak.
alcalino, agg alkalisch, alkalihoudend.
alcalizzare, vt alkalisch maken.
alee, m .fS eland.
alcea, I ~ stokr005, heemst, soort malve.
alehi'mia, I alchimic, goudmakerskunst.
alchi'mico, agg alchimistisch.
alchimista, m alchimist, gonclmakel'.
aleione, m l- ijsvogel; A~, I ster vall de
Pleiaden, Alcyon.
a 'leool, m alcohol.
alcoolico, agg a1coholisch.
alcoolismo, m aJcoholismc, a\Coholvergiftiging.
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Alcorano, m koran, Alkoran.
alcova, t alkoof.
alcunchl:, iets, een weinig, een beetje.
alcuno, I eenig (meestal in pl.), eenige,
verscheidene; II iemand, deze of gene,
(met ontkenning) niemand; aleun'ara,
somwijlen.
a'lea, t dobbel-, hazardspel, kans; correr l'~,
op het toeval rekenen, gewaag(l spel
snelen.
alea 'Uco, m soort donkere zoete dru if.
aleatorio, agg 1'1 op het toeval berustend,
onzeker.
aleggiare, vi met de vleugels slaan, fladderen.
alemanno, agg Allemanisch, Duitsch.
alena, t adem.
alerione, m ~ aileron, stuurklep aan draagvlak van vliegmachine; OJ kleine arend.
Alessa'ndria, f Alexandrie.
alessandrino, agg alexandrijnsch.
Alessandro, 111 Alexander.
aletta, t Yin; neusvleugel; sluitstang, spijl.
alfa, t alpha; fig begin, aanvang; dall'~
all' omega, van a tot z, van 't begin
tot't einde.
alfabl:tico, agg alphabetisch.
alfabeto, m alfabet; fig begin, grondslag;
per~, alfabetisch.
alfana, f groot, Arabisch paard, rijdier.
alfiere, m X vaandrig; raaclsheer (in 't
schaakspel).
alfine, avv eindelijk, ten slatte.
Alfonso, m Alfons.
Alfredo, m Alfred.
alga, a'lIga, f ~ algc, zeewier, zeegras.
a'lgebra, f algebra, stelkunde.
algebr(a)lcamente, avv algebraisch.
algebr(a')lco, agg algebraisch.
algente, agg in: fredda ~, ijzige koude.
Algerl, m Algiers (stad).
Algeria, f Algiers (land).
Algerino, m Algerijn; a~, agg Algerijnsch.
a'lgldo, agg ijzig, ijskoud (inz. v. handen en
voeten).
algore, 111 zeer strenge koude.
a'lIa, f zie ala.
allare, vt fladderen, vliegen; fig rondsluipen
(om eene plaats).
a'lIbl, 111 alibi; pravar l'~, zijn alibi bewijalice, f S7 ansjovh.
[zen.
alldada, t alhidade, vizierlineaal.
alldezza, f droogheid, dorheid.
alldlre, vi uitdrogen, verdorren.
a'lIdo, I agg droog, uitgedroogd, dor; II sast m
zie alidare.
alldore, m droogte, dorheid; droog weer.
allena'bile, agg vervreemdbaar.
allenamento, m zie alienaziane.
allen are, I vi overdragen, vervreemden, ontvreemden, ontrooven; afkeerig maken;
II ~rs-iJ vr zich vervreemdeu ..

allargare

allenato, I P pass & agg vervreemd; waanzinnig, krankzinnig; zinneloos; II sast m
zinnelooze, krankzinnige.
aliena tore, m die iets vervreemdt, afstaat;
1'1 verkooper.
alienazlone, f vervreemding, afstand, ontvreemding; (~di mente), zinneloosheid,
krankzinnigheid, geestverstoring.
alieno, agg afkeerig, vreem(l, er niet toe bea'lIga, f zie alga.
[hoOt·end.
0ali'gero, agg gevleugeld.
allgusta, f zeekreeft, langouste.
allmentamento, m voedin~, onderhoud, verzorging.
allmentare, I vt voeden, verzorgen, onderhouden, verplegen; II ~rsi, vr zich voeden.
allmenta'rlo, agg voedings-, tot de voeding behoorende; generi alimentari, voedinJ5smiddelen; tuba (eondotto) ~, voedingskanaal.
allmentazlone, f zie alimentamenta.
all mento, m voeclse1, spijs; levensonderhou(l.
allmentoso, agg voedzaam.
all 'nea, m aline a, zinsnede; paragraaf; onderafdeeling, beginregcl van een vers.
allosso, m bikkel.
allseo, agg venti alisei, pi passaatwinden.
allsso, m If. stecnkruill, schildzaacl.
alltare, vi ademen; suizen (van den wind);
senza ~, met ingehouden adem.
a'lIto, m adem, zuchtje (wind); geur; fig
kleinste deeI eener zaak; non si senft' un~,
er is geen winclje te voelen.
I alia, prep met art zic a.
2 alia, t Engelsche el, 1.16 l\I.
3 alia, t .... hal.
allacclare, vi toebinden,met een strik binden,
koppelen (dieren), in verbinding brcngcn;
samenkomen (kanalen, wegen &); -b
sjorren; fig verleiden, boeien, innclnen;
vastsnoeren; T ,. . .,. , una vena, eerr ader,
onderbinden.
allacciatura, t toesnoering, band; 1: afbinding (v. een lid); breukband; schoenveter.
allagare, I vi met water bedekken, onder
water zetten, overstroomen; Jig met iets
overtrekken, overstroomen (met iets);
II i"'w'rsi, vr overstroolud \vonlen, onder
water gezet worden of zijn.
alJampanato, agg vermagenl; seeeo ro-t, zoo
mager als een talhout.
allampare, vi branden, verbranden; (fig) ka
una seta eke allampa, ik verga van dorst.
allappare, vt den mond samentrekken (van
zure vruchten), den eetlust wekken.
allargamento, m verwijding, verbreeding.
allargare, I vi verwijden,verbreeden,verbreiden, uitstrekken, vergrooten;
la mano,
de vrije hand laten; zijn eischen wat lager
stellen; ~ Ie redini, de teugels laten vieren; ~ una regola, een voorschrift milder
-.,J
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maken; l' ~ il tempo, het tempo langzamer nemen; II ~rsi, vr zich verwijden,
uitstrekken, zich uitbreiden, terugwijzen; .-t het ruime sop kiezen; ophelderen
(van de lucht); ~rsi in parole, breedsprakig worden; signori, si allarghino un
poco! een weinig achteruit, heeren! .-t
interj allarga! afhouden!
allargata, f verwijding; dare un' ~ a qc., iets
snel wijder maken.
allargato'io, m polijstboor; uitbreeder; handschoenrekker.
allarmante, agg verontrustend, alarmeerend.
allarmare, I vt alarmeeren,verschrikken,ver'ontrusten; II ~rsi, vr zich verontrusten.
allarme, m alarm, alarmgeroep, vrees;
metlersi in ~, in angst geraken.
allarmista, m alarm maker, alarmist.
allato, a lato, avv ter zijde, er naast, tegenover; non aver dellari ~, geell geld bi) zich
hebben; ~ ~, dicht bijeen.
allattare, vt zoogen, de borst geven, voeden;
onderwij zen.
allattatrice, f min, voedster.
alleanza, f bondgenootsehap, verbond.
alleato, agg verbonden, sost m bondgenoot;
verbondene.
alleccornire, vt bij andcren eetlust opwekkell
door lekkerllijen, begeerig maken; vleien,
verlokken.
allegagione, t ~ vrllchtzetting, vruchtvormingo
allegamento, m bewijsvoering; legeering,
alliage; ~ dei denti, soorheid (der bnden
als men zuur gegeten heeft).
atlegare, I vt I aanvoeren (als bewijs), aanhalen (citaten), zich op iets beroepen,
voorwenden, bij insluiten (akten); z soorheid aan de tanden verwekken (vruchten); II vi zetten (van vruchten); steken
blijven (van wapens).
allegato, I agg aangevoerd, bijgebracht,
gelegeenl; II sost m bijvoegsel, bijlage;
bewijsstuk.
allegazione, f bewijsvocring, rechtva:lrdiging, aanhaling.
alleggerimento, m verliehting, vermindering (van straf); fig troost.
alleggerire, I vt lichter maken, verlichtcn,
vergemakkelijken, verzaehten; ~ afcuno
di qc., ienland van iets bBrooven; II.-wrsi,
vr lichter worden; zich liehter kleeden.
alle'ggio, m lichter, lichtersebip.
allegoria, t zinnebeeldige voorstellillg, allegorie, zinnebee1d.
allegoricamente, avv allegorisch,zinnebeeldig.
allegorico, agg zinnebeeldig, ~.llegorisch,
beeldrijk.
allegrare, vt opvroolijken; zie rallegrare.
allegra mente, I avv blijde, vroolijk; gaarne,
met genoegen; lichtzinnig; II interi komaan! frisch aallgepakt!

allegretto, agg J' ecnigszins vlug en levendig
te spelen.

allegrezza, f vroolijkheid, vreugde, opgeruinldheid.
allegria, t vroolijkheid, uitgelatenheid, vrooJijke stemming; feestelijkheid, feest; far~,
vroolijk, uitgelatell zijn, zieh in feestelijke
stemming bevinclen.
allegro, I agg tevree!en, vroolijk, opgeruimcl,
opgewekt; licht beschonken; colori allegri,
heldere, vroolijke kleuren; donna allegra,
lichtzinnig vrouwspcrsoon;
II sost m
levendig, opgewekt tempo; III illtcrj ~
of aUegri! moee! gevat! vroolijk aan!
allegroccio, agg een weinig vroo~ijk, een weinig aangeschotcn.
AlIelu'ia, m Halleluja, Alleluja, lofzang; F
fino al giomo dell'~, tot aan den jongsten dag.
allenamento, m oefening, training.
allenare, I vt voor e!e wedrenllen voorbcreiden, traineeren, kracht, volharding gevell;
II ~rsi, vr kracht verkrijgen, zich trainen.
allenatore, 11t trainer, afrieh tel'; oefenmeester.
allenire, vt week, licht maken, verzachten;
fig bedaren.
allentamento, m verslapping, vertraging.
allentare, I vt slap maken, los maken, losknoopen, (kleeding), inkorten (den stap);
~il favaro, nalatig worden in het werk;
"f ~ la vena., eene kleine aderlating doen;
II vi & ~rsi, vr slap worden, nalaten, 105gaan (van k1eeren), minder steil worden;
"f een breuk krijgen (door te groote inspanning).
allentato, I p pass & agg slap geworden; met
een breuk behept; II sost m breuklijder.
allentatura, / if' breuk.
aUe prese, avv in: essere ~, venire~, hanclgemeen zijn, ,vorden.
all'erta!, avv te \vapen!, in 't geweer!
allessare, vt koken, afkoken.
allesso, agg gekookt, afgekookt; (fJYov) chi fa
vuole ~ e chi arrosto, de cen wil 't gekookt, de ander gebraden; de smakell zijn
verschillend.
allestimento, m voorbereidillg, uitrusting,
gereedmaking.
allestire, I vt gerced maken, voorbereiden;
~ una nave, een schip veehtklaar maken;
II ~rsi, vr zich gereed maken, zijn kleeren
in orde brengen; op het punt zijn van.
alletamare, vt zie letamare.
allettaiuolo, m lokvogel.
allettamento, 1n het lokken, lokmiddel, lokspijs.
I allettare, vt lokken, verlokken, aanhalen;.
(fig) ~ i! sonno, slaap uitlokken, slaperig
maken.
z allettare, I vt naar bed brengen; herbergen;.
op den grond werpen (de wind, het koren);.
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II-rs-i, vr zich tc bed leggen, bcdJcgcrig
worden (zieken).
allettatlva, f zie a!lctta11lcnio.
allettatlvo, agg aanlokkend, verlokkend.
allettato, agg te bed liggend; bcdlegerig.
alleitatore, m verlokker.
alletterare, vi onderrichten (in de letteren).
allevamento, 111 het grootbrengen (van kinderen, dieren), teelt, opvoeding; - cquino,
paardenfokkerij, stoeterij.
allevare, I vi grootbrengen; tel en; fokkeu;
fig opvocden; II -rsi la serpe in seno,
de slang aan zijn boezem voeden.
allevato, I agg grootgebracht; gefokt; II sost m
kweekeling.
allevatore,
veefokker; kweeker.
allevatura, f grootbrenging, fokkerij, teclt,
het kweeken ~an planten.
allevlamento, m verlichting. verzachtiug.
allevlare, I vi licht, lichter maken, verlichten,
verzachten; II ......rsi, vr zich verlichtcn;
bevallen.
allevlme, m broed, worp (jonge lanllneren
of geiten).
alllanza, f zie allcanza.
alllb(b)lre, vi verbleeken van vrees (schrik).
alllbbramento, 111 inschrijving; bocking, reg is treering.
alllbrare, vt inschrijven (in de booken), rcgistreeren.
allletare, vt tevrcden, vergenoegd maken,
bevredigen.
allleva, f alllevo, m leerling, zuigeling; jong,
(van dieren).
alllgatore, m alligator, krokodil.
alllgnare, vi wortc! schieten, inwortelen,
groeien, gedijen; jig zich vcstigen, vast en
voet krijgen.
alllndare, I vt zuiver, rein, maken, optooien,
opsieren; fig ...... i peTiodi, de zinnen polijsten; II -rsi, vr zich klaar maken, optooien.
alllneamento,11I plaatsing op ecn rcchtc lijn;
richten.
alllneare, I vt in een gelid opstellen, op eene
lijn p!aatsen, richten; afmeten; II ~'i'si, vr
zich rich ten, zich in 't gelid plaatsen;
a!lin,atevi! ~ richt u!
all'lngrilsso, avt' in zijn geheeJ, en gros.
all'lnsaputa, avv zonder medeweten.
ailltterazlone, j alliteratie, stafrijm.
alllvetlare, vt horizon taalmakeD, nivelleeren.
alllvldlre, vi vaalblauw worden, doodshleek
worden, verbleeken.
altfl, prep met artie zie a (prep).
allilcco, 111 3t uil; iig domoor, lummel. 10111allocutore, 111 toespreker, redenaar. [perd.
allocuzlone, f toespraak, openlijke rede.
allodlale, agg '" leenvrij, allodiaal.
allildlo, 111 allodium, vrijleen. _
allildola, f 3t leeuwerik; ...... cappel/uta, kuifleeuwerik.

m

allucignolarc
allogamento,

verhuring; uitleenen van
geld op intrest.
allogare, I vt stellen, plaatsen: ...... un£!
casa, een lmis verhuren:
danari,
gelden uitzetten; ...... qd., iemand verzorgen, eene plaats voor iemand zoeken; ......
una ragazza, een meisje uithuwelijken;
II -rsi, vr een dienst, een ambt aanncmen, in dienst gaan.
allogazlone, f verpachting, verhuring; bestelling, opdracht, (aan pcn kl1nstenaar).
alloggiamento, In inkwartiering, onderkomen, kwartier; dar ...... ai soldati, de troepen inkwartieren.
alloggiare, I vt onderd::tk geven, herbergen; ~
troepen inkwartieren; II vi zijn intrek
nemen, cen onele.komen zoeken, wonen,
huizen (ook v. dieren): III .-..-rsi, vr zijn
kwartier opslaan.
allogglatore, In -trice, f waard, waardin.
allilgglo, 111 woning, onderkomen; ...... mili·
taTe, kwartier; dare ~, het"bergen, onuerkomen verschaffen.
allombato, agg sterk in de lendenen (van
paarden).
allontanamento, In verwijdering, verplaatsing.
a\lontanare, I vt verwij ueren; fig scheiden:
ontvreemden, afwenden, versehuiven: ,.....,
una persona of allontanarsela, zich iemand
van den hals schuiven; II .-..-rsi, vr zich
verwijderen; met iemand breken; ,...,."si
da un' abitudine, eene gewoonte afJeeren.
allopatla, f T allopathie.
allopplare, vt door opium doen inslapen.
allora, a:Jv toen, alsdan, toenmaals; ......, ......,
juist, zoo even; ...... come "-', zooals de
zaken toen stonden; _ si, eke . .. , te meer,
des te meer; ...... ! ...... poi! dan! ja dan!,
d',--, zoo juist, zoo even; e~? en wat dan?
ct'...... il~ poi, ct',""", illnanzi, van toen af,
sinds dien tijel; !ill d· ...... , sindsdien; per ...... ,
onder zulke omstandigheden; ora per --,
eens en voor altijd.
allorche, allorquando, aVII indertijd, toen,
toenmaals; - abitavo in quella citta, tocn
ik in die stad woonde.
allilro, 111 ~ laurierboom; fig roem, lauweren; feestversiering; tar Za festa senza ......,
I iets zoo eenvondig mogelijk doen; 2
de hoofdzaak vergeten: fa festa non e
semper dov' e Z· ...... , schijn bedriegt, 't is
niet al goud wat blinkt.
alliltta, avv "'" zie allora.
allottare, vt iets verlotcn.
allucclolato, agg glanzend, geglaceerd.
alluclare, vt strak aanzien, aanstaren.
alluclgnolarc, I vi ineendraaien (als een lampepit), ineenfrommelen: fig verkrenkelen,
slordig behandelen; II ~rsi, vr verfrommeld, verl<reukeld worden, den vorm verliezen.
11£
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alluelnare, I vt verblillden, bedriegen; II alplnl, m PZ X
r--JYsi, vr zich vergissen.
t zillsbegoocheling, hallucinatie; verblinding, dwaling.
allu'dere, vt zinspelen op, duiden op.
r allumare, vt verlichtell, aansteken; fonkelen (met de oogen); X afvuren.
z allumare, vi met aluinlooien, zeemtouwen.
allume, m aluin.
allumlnare, zie illuminarc; 2 vi met aluin
mengen.
allumlnato, agg ziende, niet blind.
alluml'nlo, m aluminium.
allumlnoso, agg aluminiumhoudend.
allungamento, m verlenging, tusschenruimte, afstand; ~ di strada, omweg.
allungare, I vi langer maken, verlengen; uits~ellen; (vloeistoffen) verdunnen; ~ Ie
mani, de hand en n3ar iets uitstrekken;
zich iets aanmatigen; ~gli creechi, de
ooren spitsen; ~ il pass(>, den pas yer~
lengen, versnellen; ~ la strada, cen omweg maken; ~ il vino, den wijn aanlengen; II ~rsi, vr langdradig worden, de
ledcll1aten rekken; langer worden; i f{iorni
s' allungan.o, de dagen lengen; m' al!t~ngai
suU'erba, ik strekte mij uit op het gras;
III vi langer worden; groeien.
allungato, agg verlengd; dun, aange1engd.
aJlungatura, 'f verlEnging; verlengstuk.
aJlupare, vi honger hehben als eell wolL
alluslone, t zinspeling, toespding.
alluslvo, agg zinspdend, duidend op.
aJluvlale, agg alluviaai, aangeslihd.
alluvlare, vi aanslihben.
alluvlonale, agg aangeslibd, ,Ioor aanslibbing gevormcl.
alluvlone, / alluvinm; aanslibbillg.
®alma, f zie!.
almanaecare, vi luchtkasteelen bouwen,
fantaseeren; het weer voorspellen.
almanaceo, m almanak, kalender.
almanaecone, m -ona, f grillellverkooper,
fan tast; warhoofd.
almanco, avv zie almena.
almea, f oostersche danseres.
almeno, avv ten Ininste; Ininstens.
almo, agg geest en leven gevend, verheven,
gocldelijk, onsterflij k.
alno, m ~ e1s, elzeboom.
a'loe, m ~ aloeboom; aloehout; aloesap.
alone, m halo, lichtkring om zon of maall.
alopecia, f het uitva!len der haren.
alosa, f ~ eIft.
alpaca, m ~<, alpaca (kameelgeit); alpacawo!.
alpac(c)a, f alpaca, soort namaakzilver.
alpaga, m zie a.lpaea.
alpe, f Alp, (hooge) berg; Ie Alpi, PI de Alpen.
alpestre, alpestro, agg alpen-, alpachtig,
bergachtig.
alplglano, agg in de Alpen wonencl; sost m
Alpen-, bergbewoner.

allucinazlone,

~lpenjagers,

Italiaansche

bergtroepen.

alplnlsmo, m bergsport, alpinisme.
alplnlsta, m alpinist, beoefenaar van de
bergsport; soeiela degli alpinisti, Alpenclub.

alplno, agg alpcn-, tot de Alpen behoorencl,
bergach tig.

alquanto, agg & avv iets, eenig, cen wcinig.
AIsa'zla, t Elzas.
Alsa'zla-Lorena, m Elzas-Lotharingen.
Alsaziano, m Elzasser; a~, agg Elzasser.
alslna, alslne, f ~ murik, gemeene muur,
vogelkruiel.

altalena, t schommel, wip; fig besluiteloosheiel, onbestendighcid; fare all'~, schommel en;

",~ippen.

altalenare, t·i schommelen; wippen.
altamente, a1)V hoog, in de hoogte; edel;
zeer; chiam.are ,......,) nH::,t luider stem roepen;
(f';g.) paml?- ehe seendono ~nel cuore,woorden die diep in het hart clringen; sent ire ~
di sc, een hoogen dunk van zichzelf
hebbcn.
altana, l open plat op een dak; overclekte
galerij, balkon.
altare, m altaar; ~ maggiore, hoof<1-, groot
altaar; sacri/izio dell'~, cle 1\1is; porre
(mettere) sugli altari, als een heilige vereeren; iemand buitengewoon ophemelen.
altarlno, m klein altaar, bidbankje; seoprir
gli altarini, de kleine geheimen van ancleren bekend moken.
altea, f ~ gemeene heemst, althea, witte
malwe.
aitegglare, vi trotsche manieren hebben,
zich hoogrnoedig voordoen.
altera 'bile, agg verandcrlijk, veranderbaar;
prikkelbaar.
alterabillta, t veranderlijkheid; prikkelbaarheid.
alteramente, avv trots, hoogrnoedig; waardig.
alterare; I vt verandcren; vervalschen; nabootsen, prikkel en, boosmaken, beangstigen (van pp.rsonen); ~ 10 stomaco, misse!ijk maken, tot braken prikkelen; II ~rsi,
vr zich verancleren, slecht worden, onzuiver worden; zich beangstigen, ontstellen.
alterato, agg verandercl; vervalscht, valsd,;
boos, opgewonden; l' paisa ~, ongestaclige, koortsachtige pols.
alterazlone, t verandering, vervalsching; opgewonclenheicl, toorn, boosheicl; ~. di
siomaco, misselijkheid.
altercare, vi twistPn, kibbe1en, kijven.
altereatlvo, agg strijdlustig, twistgierig; aanleicling gevend tot twist, strijcl-.
altercazlone, t woordenwisseling, twist, gekibbe!.
altereo, m I zie aZtercazione; 2 '*" bilzenkruicl.
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alunno

29

alterezza, f fierhcid, hoogharti,;heicl.
alterl'gla, f hoogmoed, hoovaardigheic1.
alternamentr, alternatamente, alternativamente, avv afwisselenc1, wederkeerig.
alternllre, I vt wisselen, afwi5selen; I' autunno
alterna le Duone e Ie cattive giornate, de
herfst brengt afwisselenc1 goede t'n slechte
c1agen; II ~rsi, vr elkancler aflosscn, verwisselen.
alternativa, f alternatief, gedwongen keus
tusschen twee dingen; mettere nell'~,
iemand voor de keus stellcn.
alternativo, agg afwi'iselen(l, wederl<eerig;
moto -.J, heen en wef>:rgaande beweging.
alternato, agg corrente aiternata, K wisselstroom.
alternazlone, f afwisseling, verwissding.
alterno, al?g wederkeerig, afwisselcnd.
altero, alterOSf), altlero, agg trot"ch, hooghartig, fier, waardig.
altetto, agg matig hoog; een beetje hoog.
altezza, I hoogte, lengte, verhevenheicl,
grootheicl; ~i!1 altitnde, hoogtestand; als
tite): Hooghei,i; hooghartigheid, eelelmoeeligheicl; diktc (v. e. boek); hreedte
(v. linnen &); diepte (van water, van
eene groeve); ,......., d'acqua, diepg3.ng-; ,-."
marta, eliepte van stilstaand wat~r; ~viva
(del fiume) vcrval van cen riyier.
altezzoso, agg trotsch, hoogmoedig.
altl' eelo, asg licht beschonken, aal'gescllOten.
altlero, agg zie a/t,,yo.
altlmetrla, I hoogtell1eting.
altl'metro, m hoogtemeter.
altiplano, m hoogvlakte.
alti'sono, agg luid klinkencl; schcttercnd,
snorkend.
alti's5Imo, agg zeer hoag; sos! til I' A~, de
Allerhoogstt', God.
altltu'dlne, f altitude, hoogte boven den zeespieg<,l.
I alto, I agg hoog, vcrheven, zich verlH.'ffelld
hoven (b.v. den zeespiegel); groot, lang
(v. gestaIte); yoornaam; acqua alia, hoog
water; (liep water; fnsse molto alta, zeer
lliepe gracht, ~ giorno, volle dag; ~
d'ingegno, talentvol, verheven van geest;
l' Alta Italia, Opper-Halit', l'~ mare, de
vone zee, het ruime sop; it 1nare ---, de
woelige zee, hoog-e zee; l'~ Nilo, de Boven
Nijl; son'I1O --.., cliepe slaap; a voce alta, rnet
luid"r stem; esser ~ del vino, fIe hoogte
hebben, aangeschoten zijn; tener alt" u,na
mcree, een waar duur verkoopen, op pd.is
houden; la pasqua e alta, Paschen valt
bat in 't jaar; II sost m I hoogte; 2 vone
zee; 3 fighemel; d'~, dall'~,van boven af;
dall l ~ ook: nit den HooKe, van Boven; in
~, de hoogt" in; opwaarts, omhoog; aver
degli alii e b"ssi, nu eens beter dan weer
slechter af zijn, up en downs hebben;
farla cascar dall' ~, iemanel kort hOl1den,

den korf hoog hangen; gu.ardare qd d'~
in basso, iemanc1 van 't hoofd tot de voeten opnemen; incominC1:are da -.J, van
voren af aan beginnen; levarsi in ~. hoogmoedig, trotsch worden; .t tutti l:n ~!,
aile hens op 't dek; III avv hoog; Inid;
parlare r-', luid spreken; "'"'~, ongeveer,
al piil ~, op zijn hoogst.
2 alto, m X halt, rust, rustplaats; far~,
halt honden;~! halt! (mmmando); F
~~ It),! opgepast! let op! fare ~, halt
altolocato, agg hooggeplaatst.
[houden.
altore, m voeder.
altorlllevo, m hant-feli,,£.
altresl, avv ook, bovendien, evenzoo, eveneens; non ""-', ook niet.
altrettale, agg juist zulke; avv even zoo,
eveneens.
altrettanto, I agg fwenveel; evenzoo, jllist zoo;
grclzie~! dank u, (1k wenseh u) hetzelfde;
--. signore, wederkeerig hetzelfde, nlijnheer!; II sost m dczelfde hoeveelhcid.
aitri, pron (indec/.) "en ander; deze of gene,
de een of ander, iemand; men; alcuni ~,
cenige ancleren; .--' ... ~, de ('en ... de
andere; ne te ne ~, noch gij noch cen
ander; noi . . . . ." voi f'.I, wij, gij.
altrlce, f voeclster.
altrleri, am' cergisteren.
altrlmentl, avv an(lE'rs; anderszin:;, in 't
tegenovergestelcl geval; senza ~, zonder
in 't minste, zonder ook maar.
aUro, agg ander, verschillend; tweede,
nieuw, verder; vroeger; volgend, later;
quest'~ alUJO, in 't toekomend jaar; l'~
giorno, onlangs; bcn~, tutt'~, gcheel iets
anders; niet minder dan; verre van;
dell' r-', bovendieri, meer nog; p.<JY ........."
overigens, wat dat betreft; se non ~, ten
rninste; SCIlZ' ,......", zonder verder; zeker;
tra Ie alire, bij a1 het andere; alire volte,
vroeger; .all' ~ casco, ik was bijna gevallen; aUra cosa e il dire cd aUra il fare, zeggcn en doen zijn twee; F non ci manchercbbe ~, dat ontbreekt er nog maar
aan; ok questa l'altra, dat is heel wat anders
aUro ehe, avv bovendien, bnit.endien.
altrondc, avv ergens anders; (fig) d'~, anderzijds, overigens.
altrove, avv elders, ergens anders; (fig) essere
~, met zijne gedachten elders zijn, verstrooicl zijn.
altrul, pron cpn ancler, anderen; il bene ~,
een anflermans goed; senza giovare .-.",
zonder cen ander tot nut te zijn.
altrulsmo, m altruisme, naastenliefde.
altura, f hoogte, verhevenheid; trots, hoogmoed.
alunnato, 111 kostschool, kweekschool; kostschooltij d.
alunno, m alunna, t kostschoolleerling(e).
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alveare, m bijcnkOl f.
a'lveo, m rivierbed.
alveolo, m t>lndholtc; longhlaasjc; eel,
honingeeJ.
alvino, agg y. onderlijfs-.
alvo, m ondcrlijf; baarmoedcr.
alza'ia, f .,t kabel, jaaglijn; jaagpad.
alzamento, m verhcffing, vcrhooging, stijging (v. prijs).
alzare, I -:;t heffen, opheffen, oprkh ten; fig
verheffen; opnemen, optillen (de kleeren);
afnemen, coupeeren (in het kaartsp<,l); ~
il boilore, bc"ginncn tc koken; ~ il gam ita,
zich te goed doen; ~ d,: grallo qd, iem.
in rang verhoogen, sterkel', grooter maken, ~ Ie mani, de handen opheffen, dreigcn; I".J Ie spalle, de schouders ophalen;
~ Ie veie, de zeilen hijschen; ~ ia t'Dce,
de stem verheffen; non pater ~ un dila,
geen yinger kunnen opstekcn (v. zwakte);
gli ucccili alzano molto, de vogels vliegcn
hoog; II ~rsi, I'r zich verheffen; fig toenemen (v. d. wind enz.), zich oprichten,
opstaan (na eene ziekte); zich verheffen
(boven d. horizon); a1zilte'Ji, sta op; ~rsi
sul!a punta de' piedi, op zijn teenen gaan
staan.
alzata, f ophooging, verhooging; ~ d'ingegno, vonnst, list, kunstgreep; r--..J di
scudi, schildheffing, oorlof;sverklaring;
~ di spalle, het schonderophal~n; per ~
c seduta, door opstaan en zittcn blijven
(stemmen) .
alzato, I m L,. opstand, vertika!e projectie
van een gebouw; II agg verhevcll; opgestaan, op; vcrhoogd, opg(;ric'ht.; opgenomen, opgeschort (kleercn).
a!zatura, f zic alzamento.
alza'vola,! l- taling.
alzo, m X opzct (aan kanonnen).
ama'bile, agg beminnelijk, lieftallig, teeder;
zacht, zoet (v. wijn); J" teml'" tusschen
allnante en adagio.
amabilltli, f bcminnelijkheid, vricndelijkheid.
amabilmente, avv beminnclijk, vriendclijk.
amaca, f .t. hangmat; kooi.
amadri'ade, ~a, f hoom- of woudnimf.
ama'lgama, m verm('nging v. c. metaalmet
k,vik, anlalgama; fig vermenging, mengelnloes.
amalgamare, vt een metaal met kwik vermengcn, amalgameeren; fig vermengen.
amalgamazione, f vermenging met kwik,
amalgameering.
ama'ndola, amandolata & zie mandorla &.
amante, I agg liefhebbend, beminnend; ~
de'la music", dol op m uziek; II 50st m & f
minnaar, minnares; beminde; liefhebber,
liefhebster; .t. Spaansehe takel; losse ra.
amanuense, m schrijver, amanuensis, helper.
amara'cciola, f ~ 500rt bremo

ambasciata

ama'raco, m ~ Illarjolein.
amaramente, avv bitter, met groote bitterheid.
amaranto, I m ~ amarant, duizendschoon;
II agg amaran tkleurig.
amarasca, t ~ morel, zure kers.
amarascato, agg in: vino 1""'o..J, morellen op
amaraschino, m maraskijn.
[wijn.
amarasco, m ~ morelle"boom.
amare, I vi beminnen, liefhebben; gaarne
zien, gaarne rloen; fig houuen van; ~
eischen, noodig hebben; II ~rsi, v recipr.
elkander belninnen, liefhebben; -..,; megZio,
lieyer hebben, liever zicn, voortrekken;
(prov.) chi ama me, ama il mio cane, die mij
lief beeft hou(lt ook van hetgecn mij toebehoort; chi ama tutti, non ama llessuno,
die de geheele wereld lief heeft, heeft niemand lief.
amareggiamento, m vcrbittering; bitterhei,l.
amareggiare, I vi hitter maken; Jig verbitteren, vergallen; II ~rsi, vr groote droefheid hebben.
amarena, i morellenlimonade.
amarezza, m bitterhcid, bittere smaak; fig
droefheid, verdriet; verbittering.
amaricante, m "f bittere medicijn; maagbitter.
amarllll, f ~ amaryllis, narcislelie.
amaritu'd!ne, f zie amarezza.
amaro, I agg hitter, sterk; fig bitter, pijlllijk,
onaangenaam, streng; bocca amara, bittore smaak; II sost m bitterhoid; toom,
verbittering; aver dell' ~ in carpo contra
qd., verbitterd zijn, boos zijn op iem.
amarogno, amaro'gnolo, agg bitter (maar
niet onaangenaam).
amarra, f .t. scheepstouw, meerkabel.
amarrare, vi .t. vastmeren.
amarulento, "I;g bitter, scherp, bijtend.
amarume, m bitterheid.
ama'sia, f minnares, mattresse.
ama'sio, m minnaar (in slechten zin).
amata, t beminde, geliefc1e.
amastista, f amethist.
amatore, m liefhebber, minnaar, amateur,
dillettant.
amatorio, agg liefdes-, minne-; /iltro~,
minnedrank.
amatora, amatrice, f liefhebstcr, dillettantc,
amaurosi, f -;. zwarte staal".
[amatrice.
ama'zzone, f amazone; jig heldhaftige
vrouw, manwijf; Rio delle A mazzoni, Amazonenrivier.
ambage, f (meest in PI) omhaal van woorden, breedsprakigheid.
ambasceria, t gezantschap, ambassarle; rang
van ambassadeur.
amba 'scia, f beklemdheid, ademIlood; angst;
droefenis; zorg.
ambasciata, f amhassade, gezantschap; gezantschapshotel; opdraeht, boodschap.

ambasciatorc
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ambasciatore, m ambassadeur, gezant v. d.
eersten rang; r--.; straord£nario, buitengewoon gezant, zendbode.
ambasclatrlce, I vrouw van cen gezan t.
ambassi, m dubbe! ecn, twee eenen (in dobhelspel).
ambedue, ambi, prolt. heiden, aIle twee.
ambiare, vi in ,len telgang gaan, tdgange1'
zijn.
ambidestro, agg duhbelhandig, even vlug
met de linker- als met de rechte1'hand;
lig sIuw, geslcp<'n.
ambiente, m omgevende lucht, atmosfecr;
jig het miclclen waarin men leeft, omambiguamente, avv duhbelzinnig. [geving.
ambiguitit, t dubbe!zinnigheid.
ambi'guo, agg c1ubbelzinnig, oncluidelijk uitged1'ukt, onbetrouwbaar; twijfebchtig-.
a'mbio, rn telgang, pasgang; dar l'r--.; a qd,
iemand latcn ophoepelen, wegsturen;
pigliar l'~, zieh uit de voeten maken.
ambire, 11:1 vurig verlangen, streven, dingen
naar; r--.; di passare per spiritoso, gaarne
voor geestig willen doo1'gaan; II vi streven,
ecrgierig zijn.
a'mbito, rn omvang, omtrek; OJ on1'c.:htmatig en onzeclelijk clingen naar een
ambt, postjesjagcrij.
ambizione, ! eerzueht; ijclelheicl; aver,....., di,
zich veel lnoeite gevcll Oin.
ambiziosa'ggine, I belachel;jke eerzllcht.
ambiziosamente, avv eerzuchtig.
ambizioso, I agg ee1'gierig, eerzuchtig; II
sost rn eerzuchtige, strever, baantjesjager.
ambliopla, f if zwakheicl van ge7.icht.
ambo, I pron. beide(n); II sosl. '" twee Hummers (bij het lottospel), winst op iwee
nummers behaald.
ambone, m A ambon, in oude kerken:
hooge tribune van waaraf gepredikt, gezongen of geJezcn were!.
ambra, f amber; ambergeul'; ~ gialla, barnsteen; r-..I grigia, grijze amber, alnbergrijs.
ambracane, rn ambergrij 5, amber; ambe1'genr.
ambrogetta, t vierkant marmer plaatje,
mozaiek plaatje.
Ambrogio, ?It Ambrosius.
ambrosia, t ambrozijn, goclcnspijs; ~ clruivenkruid.
ambroslano, agg arnbrosiaansch; il11l0 1"-',
ambrosiaansche lofzang = Tc Deurn;
popolo ~, de Milaneezen.
ambulacro, m wandelgang; A koo1'gang;
wandelweg.
ambulante, agg ronc1trekkend; bibl-ioteca,
of vocllbulario ~, wandelende bibliotheek, cneyclopaec1ic; iemand die alles
weet; merciaio ~, venter, lcurder.
ambulanza, f X verbandplaats, ambulance;
verbandplaatsafdeeling; carro d'~, ziekenkar.

amico
ambulare, vi 1'onddoJen, rondzwerven; fig
zieh uit de voeten maken.
arnbulatorio, I agg zwervend, zonder vaste
woonplaats; II sost m wanclelgang, overdekte galerij.
Amburgo, m Hamburg.
ameba, I amoebe, wisseldiertjc.
Arnedeo, m Amee!ens.
Amelia, I Amelia.
amen, m amen.
amenamente, avv aangenaam, lieflijk.
amendare, vt zie ammendare.
amenita, I lieftalligheid, lieflijkheiel, behaaglijkheid.
ameno, agg lieftallig, bekoorlijk, sdloon,
aangenaam; zonderling, grappig; capo ~,
aangenamc, vroolijke, geestige man, grappige kel'el.
amenta'ceo, agg ~ katjesclragcncl.
amen to, rn ~ katje (bJoeiwijze).
amenza, f geesteszwakte, stompzinnighei(l.
America, t Amel'ika.
americanlsmo, rn Americanisme.
arnericaoo, agg Amerikaanseh; A~, In Amcarnetista, I amethist.
[rikaan.
ametistina, l ~ ametistplant.
ametistino, agg amethistkleurig, licht violet.
ametrla, f wanverhoueling, onregelmatig·
heiel (tegendeel van symmdric).
amfi 'bio, & zie an/ibio.
amianto, m asbcst, amiallt, bcrg- of stCCllvIas.
arnica, I vrienelin, beminde.
arnica'bile, & agg zie amichcvole &.
amicare, I vt tot vriencl maken, verzoenen;
II ~rsi, VI' zich tot vrielld makcn, de
VI kndscbap verwerveu.
amiche'vole. agg vriendschappelijk, vriendeJijk, vOOl-korncnd; comporre Ie dif/ere1!ze
all'r--.;, het geschil op vriendschappelijke
wijze (in der minne) beslechten.
amichevolezza, f vriendschappelijkheie!,
vriendschap.
amlchevolmente, avv vriendschappelijk,
millnelijk, in del' lIlinne.
amici'zia, f vriendschap; lig overeenkolllst,
verwantschap; bonrlgenootschap; amicizie, pl vrienden, kennissen; appiccare
(fare) ~ con qd., vrienclschap sluiten met
iemancl; in~, in aIle openhartigheid;
per ~, uit vrielldschap, om een clienst te
bewijzen.
amico, I m vriend; r--.; del cuore, boezemvrienct; ~ df cappello, di saluto, oppe1'vlakkigc kennis; essere r--.; di qc, crgens
neiging toe hebben; larsi r--.; uno, iemands
vriendschap verwerven;
(prov) patti
chiari, amici cari e la borsa del pari, effen
rckcning 111.aakt goede vricnden; II da "'-',
avv als vriend, op vriendschappelijkc
wijze; III agg bevriend, toegenegen,
vriendschappelijk.
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amicone, m boezemvriend, groote vriend.
amldlna, t dextrine.

ammelmare

ammannlre, vi in orde brengen, toerusten;

toebereiden, gereedmaken (b. v. den
a'mfdo, m stij£sel; camicia coil' -.,;, sen'!' ~J
maaltijd); de eerste hand leggen.
gesteven, ongesteven hemd; dar l'~, ammansare, ammanslre, I vi tam maken, gestijven.
wennen; fig tot kalmte brengen, II ~rsi,
VT tam worden, kalm, bedaard worden.
amldoso, agg stijfselachtig, stijfselhoudenc1.
ammantare, I vi den mantel omhangen; beamlgdale, f pi halsamandclen, -klieren.
mantelen, verschoonen, verhelen; II ~rsi,
amlgdallte, j
ontsteking del' amandelen.
VT zich bedenken; zich met valsche deugamlsta, f vriendschap.
amltto, m sChouderdoek, amict.
den tooien.
Amleto, m Hamlet.
ammantellare, vi zie ammantare.
ammaccare, I vt verplctteren, stukstampen, ammanto, m zie manto.
platdrukken, vertrappen (onder de voe- ammarcimento, m rotting; ettering.
ten); II ~rsi, vr zich kneuzen, platgedrukt ammarclre, vi zie marc ire.
worden.
ammartellare, vi met den hamer s]aan,
ammaccatura, f verplettering; kneuzing;
hameren; fig plagen, kwellen, lastig valkwetsuur; beursche pIck.
ammassamento, m ophooping.
[len.
IImmaestra'bile, agg leerzaam; gewillig.
ammassare, I vi ophoopen, verzamelen, bijammaestramento, m onderrichting, If'ering,
eenbrengen; j1:g bijeenschrapen (rijkonckrricht; africhting, dressuur (van diedommen), opstapelen (waren); II ~rsi, vr
ren); waarschuwing.
zieh verzameien, zich ophoopen (van ele
ammaestrare. vi onderrichten, onderwijzen,
menigte).
leeren, africhtpIl, dresseeren (dieren); fig ammasslcclare, vi opecndringc-n, vast, maStot leering strekken, ten voorbeeld zijn.
slef maken; r-.I una strada, cen weg be~
ammaestratlvo, agg Jeerrijk, leerzaam, inpuinen; ballasten.
structief.
ammasso, m ophooping, hoop; fig menigte,
ammaestratore, m onderwijzer, opvoeder;
massa.
africhter, dresseur (van dieren).
ammatasgare, I vi tot een klllwen maken; II
ammaestrevolmente, avv bekwaam, meesr-o../Ysi, vr in \\'anonle geraken, ver\varren.
terlijk,
ammattlmento, 11t zwarigheid, moeilijkheid;
ammagliare, vi baltn of kisten toe"noeren.
groote plaag.
ammagrlrsl, vr mager worden, vermageren. ammattlre, vi gek, dol worden; fig zich het
ammalnare, vi (Ie zeilen strijken; ~ la banhoofd breken; far ~ qd. ,icmand veel hoofd·
diera, de vlag strijken.
brekens geven; iem. het hoofd op hoI
ammalare, I vi ziek maken; II ~rsi, vr ziek
brengen.
worden.
ammattonare, vi met klinkers bestraten.
ammalato, agg ziek; sosl m zieke.
amattonato, I agg met klinkers bestraat; II
ammaliamento, m betoovering, beheksing.
sos! m klinkerbestrating, klinkervloer.
ammaliare, I vi iem. betooveren, behekseu; ammattonatura, t bestrating met klillkers;
II vi tooverij, hekserij bedrijven.
klinkerbestrating.
ammllliatore, m behekser; bezweerder.
ammazzamento, m het slachten; vermoorammaliatrice, f tooverheks.
ding; fig overmatige arbeid, dooclwerken.
ammalinconlre, I vt treurig stemmen, droef- I ammazzare, I vi clooden, doodslaan, vergeestiglnaken; II vi & ---ysi, vr zwaarrnoemoorclen,.slachten (dieren); fig overmannell, onderdrllkken; ~ il tempo, den tijd
dig, droefgeestig worden.
ammalizzlre, vt boosaardig maken, tergen.
dooden; l'asso amtnazza it dieci, de aas
ammammolarsl, vr indutten, een uiltje
troeft ,len tien af; una voce amma.zza tutte
knapp en; occh ammammoiati, slaperige,
Ie aUre, eene stern overheerscht aile anmatte, halfgesloten oogen.
dere; (scherz.) non l'ha ammaz,alo la balia,
ammandorlato, agg ruitvormig; geruit (v.
hij is niet in de wieg gestorven; II ,-.....,Ysi, vr
traliewerk).
zich dooden, zelfmoord plegen; ~Tsi al
ammanettare, vi de handboeien aandoen.
lavoro, zich dood werken; '-"""YS'l: d' jOra, van
ammanieramento, m gekunsteldheid, getoorn stikken; F la gellte ci si ammazza,
maaktheid, gE'zochtheid.
het yolk dringt er zich dood.
ammanierato, agg gezocht, gekunsteld, op- 2 ammazzare, vi een miker maken.
geschroefd, gemaniereerd.
ammazzasette, m (indecl.) bluffer, grootammannare, I vi in schoven bijeenbrengen,
spreker.
in zwaden leggen, bijeendragen, ophoo- ammazzato'io, m slachthuis, abattoir.
pen; II ~rsi, vr zieh gereed maken, voor- ammazzatore, m dooclslager, moordenaar;
bereiden, toerusten.
fig plaaggeest.
ammannlmento, m toerusting, voorberei- ammazzolare, vi boeketjes maken.
cling.
ammelmare, I vi in het s!ijk wt'gzinken; fig
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in slechte daden gewikke1d zijn; II ~rsi, vr
zich met slijk bedekken, moerassig worden.
am men, intcri. & sosl tn amen; in un ~, in
een oogenblik.
ammenare, vi toedicnen (cen slag).
ammencire, I vt week, slap maken; II vi
slap, los worden, afvallen (menschen).
ammlmda, j boete, vcrgoeding; verbetering,
beterschap.
ammenda'blle, agg voo1' verbetering vatbaar ..
ammendamento, m verbetering; hers tel.
amendare,l vt verbeteren, vergoeden; boeten; II "4'si, vr zich beteren.
ammennicolare, vi met schijngronden staande houden, in verwarde gedachten leven.
ammenni'colo, m schijngrond, uitvlueht,
spitsvondigheid, haarklooverij.
ammennicolone, m haarkloover, bedrieger,
afzetter; F draaier, chicaneur.
ammesso, p. pass van ammettere; ~ eke, ,toegegeven dat, ten minste als ... , zoo er
al . . .. is, aangenomen, dat ... .
ammestare, vi het groote woord voeren, den
baas spelen.
amme'ttere, vt aannemen, toelaten, opnemen; toestaan, veroorlooven, toegeven,
erkennen; lig prikkelen, ophitsen; (Gram.)
toelaten (eene constructie), regeeren.
ammezzamento, m halveering, doormiddendeeling, heltt; half voltooid werk.
ammezzare, vt iets ten halve voltooien, tot
aan de helft komen, in het midden doorsnijden, halveeren; opera ammezzata, half
voltooid werk.
ammezzlre, vi ~rsi, vr overrijp, beursch
worden, melig worden.
amml, m ~ komijn, kummel.
ammiccare, vi een knipoogje geven.
ammicco, m knipoogje.
amminlstramento, m toediening (v. geneesmiddel).
ammlnicolare, zie ammennieolare.
amministrare, vt beheeren, besturen, de
zaken leiden; T ingeven, toedienen,
(geneesm.); ~ 1tna easa, de huishouding
voeren; ....., un eolpo, een slag toedienen;
~ la giustizia, de rechtspleging handhayen; ~ i Saeramenti, de sacrament en toedienen.
ammlnistratlvamente, avv van bestuurswege, administratief.
amminlstrativo, agg bestuurs-, administratief; anna ~, boekjaar.
amministrato, m bestuurde; gU amministrati,
de belastingbetalers.
ammlnlstratore, m ~trlce, -tora I, bestuurder, beheerder, ~ster, administrateur,
voogd.
amministrazione, I bestuur, beheer, handhaving (der wetten); ~di giustiza, rechtspleging; ....., dei Saeramenti, toediening der
sacrrunenten.
IT ALIAANSCH.

ammollire

ammlra'blle, agg bewonderenswaardig.
ammirabillta, I bewonderenswaardigheid,
voortreffelijkheid.
ammirabllmente, avv bewondcrenswaardig.
ammiragliato, m admiraalsschap; admiralitcit.
ammira'glio, m allmiraal; agg admiraals-;
nave ammirag/ia, admiraalsehip.
ammiralita, f adrniraliteit, marinebestuur.
ammirare, I vt bewonderen; verwonderd zijn
over; II ~rsi, vr zich verwonderen, verammirativo, agg bewonderenel.;
[bazen.
ammirato, agg bewonderd; verwonderd,
verbaasd.
ammiratore, m ~trlce, I bewoneleraar;
~ster, aanbielder, -ster.
ammirazione, I bewonelering; opmerkzaamheiel; lar '" a qc, zijne opmerkzaamheid
rich ten 010 iets.
ammiserire, vt verarmen; klein maken, vernederen, vcrdeemoeeligen.
ammlssi'blle, agg aanneembaar, toelaatbaar.
ammissione, f toelating, opneming; esame
d'"" toelatings-, admissie-examen.
ammitto, m zie amitta.
ammobiliamento, m meubileering; ameublement, huisraad.
ammoblliare, vt meubileeren, inrichten,
(met huisraad); quartiere ammobiliata, gemeubileerde woning.
ammodernare, vt nieuwmodisch maken; moderniseeren.
ammodernatura, f mocierniseering, vernieuwing.
ammodino, avv voorzichtig; interi. voorzichtig, zachtjes aan.
ammodo, a modo, avv behoedzaam, voorzichtig, zorgvuldig; ~ (als antwoord op
de vraag: bevalt het u?) uitstekend, voortreIfelijk!; donna _, een uitstekende
vrouw, eene dame zoo als 't behoort.
ammogliare, vt een vrouw geven; -rsi, vr
eene vrouw nemen, huwen.
ammogliato, agg gehuwd; sast m gehuwd
man.
ammoinare, vt vleien, liefkoozen, aanhalen.
ammollare, I vt week, vochtig maken, bevochtigen; laten vieren (een touw); lig
week, slap maken, verweekelijken; qe a qd, iem. iets opdringen, aansmeren; F - una bas/ana/a, een dracht s1agen geven; II "-'Tsi, vr doornat, vochtig,
slap worden; minder worden, zwak worden, toegeven.
ammollativo, agg verzachtend, verweekend.
ammolllente, agg verzachtend; sost m T
verzachtend, weekmakend middel.
amollimento, m het weeken; toegeving, verslapping, verweekelijking.
ammollire, I vt week, slap maken; fig verweeke1ijken; II -rsi, vr slap, zacht worden, toegeven, verweekelijken..

3

ammoniaca

amore

34

ammoni'aca, f ammoniak, geest van salmiak.
ammoniacato, agg ammoniakhoudend; ammoniak-.
ammonimento, m vennaning, waarschuwing, berisping, opbeuring.
ammonire, vt vennanen, waarschuwen, berispen; fig tot voorbeeld, tot les dienen.
ammonite, m ammoniet, ammonshoorn.
ammonitore, m -trice, f waarschuwer, raadgeyer, -ster.
ammonitilrip, agg vermanend, waarschuwend; lettera ammom:toria, maanbrief.
ammonizione, I vermaning; maning, waarschuwing, berisping; opmontering.
ammontamento, m ophooping, hoop.
ammontare, vt ophoopen; vi beloopen, bedragen (eene rekening); -rsi, vr zich
ophoopen, opeendringen.
ammontlcchiare, I vt op kleine hoopjes dragen, ophoopen; II -rsi, vr zich op een
hoop te samen dringen (van dieren).
ammonticellare, I vt tot kleine hoopjes maken; II -rsi, vr zich groepeeren, aaneensluiten.
ammorbare, I vt verpesten, met stank vervullen (de lucht); aansteken; lig bederven, met ongezonde denkbeelden vervullen; II vi stinken.
ammorbateIlo, agg ziekelijk, slecht uitziend.
ammorbldire, I vt week, buigzaam, lenig,
zacht maken; lig bedaren, kalm, tam
maken; de kleuren verzachten; II -rsi, vr
week, murw worden; fig den moed verliezen, een verwijfd, wellustig leven lijden.
ammorito, agg gebruind (door de zon), bruin
als een Moor.
ammorsare, vt aanbijten.
ammorsellato, m ragout van gehakt vleesch
en eieren; lekkernij.
ammortamento, m dooding; '" aflossing;
delging, amortisatie.
ammortare, vt dooden; delgen, onderdrukken, beslechten (een strijd); amortiseeren
(eene leening, schuld).
ammortlmento, m dooding; 1: afsterving
(v. lichaamsdeel).
ammortire, I vt krachteloos maken, aan een
doode gelijk maken, verwelken; uitblusschen; wegmaken (vlekken); (Pitt.) dempen (kleuren); II vi & -rsi, VI' uitgaan,
uitblusschen, den dood naderen, verlammen.
ammortizzamento, m amortisatie, afbetaling, delging (eener schuld).
ammortlzzare, vt amortiseeren, afbetalen,
delgen (schuld).
ammortizzazione, I zie ammortizzamento.
ammorvidlre, zie ammorbidire.
ammorzamento, m blussching, verzwakking;
afwerping (v. e. letter), elisie.
ammorzare, I vt blusschen, uitblazen (licht);

lig dempen, temperen, dooden, te niet
doen gaan, opheffen; II-rsi, vr uitgaan,
uitblusschen (licht, brand).
ammoscire, vi slap worden, verwelken.
ammotlnare, vt zie ammutinare.
ammottamento, m aardstorting, aardverschuiving.
ammottare, vi zie smottare.
ammozzarsi, vr verbrokkelen, in kluitjes
vallen, korstig, droog worden (van
brood, aarde).
ammucchiare, vt ophoopen, bijeenverzamelen; -rsi, vr op een hoop dringen, zich
verzamelen.
ammuddire, vi schimmelig, muf worden,
bederven.
ammuffire, vi duf, schimmelig worden, be·
schimmelen, kiemen (van dranken); verdrogen (boven zijn boeken).
ammulinare, vi dwarrelen, ronddwarrelen.
ammusire, vi -rsl, vr een zwart gezicht
zetten, donker kijken.
ammutinamento, m muiterij, oproer.
ammutinare, vt tot muiterij aansporen, opruien, in oproer brengen;

~rsi,

vr in op-

stand komen, aan 't muiten slaan.
ammutlnato, agg oproerig, muitziek; sost m
muiter.
ammutinatore, m opruier, stokebrand.
ammutire, ammutolire, vi stom, sprakeloos
worden, de spraak verliezen.
amnesia, I 1: amnesie, verlies van het geheugen.
amnistia, I kwijtschelding van straf, amnestie.
amnistiare, vt amnestie verleenen.
amo, m angel, vischhaak;~ lig net, strik;
pigliar all' - qd., iemand verleiden, aan
den haak slaan.
amoerre, m moin<, gewaterde zijde.
amola, I kleine emmer.
amorazzo, m arnourette, !iefdesbetrekking.
amore, m liefde; bronstigheid (van dieren);
genegenheid, vereering; geliefde, liefste,
lieve; liefdegod; liefhebberij; liefdesverhouding; """"' del denaro, geldzucht; """"' filiale, kinderliefde; ......, della gloria. roemzucht; ......, materno, moederliefde; ......, paterno, vaderliefde; ,....., proprio, eigenliefde,
eerzucht; - del prossimo, naastenliefde;
- di se, zelfzucht, egoi'sme; il sommo - ,
de hoogste !iefde (God); bello come un ......"
schoon als een Jiefdegod, zeer lief; essere un
- , zeer lief en schoon zijn; eun - il vedere
come lui studia, 't is een lust te zien hoe
hij studeert; conoscere d·......" vleeschelijken
omgang hebben met; essere in - , in den
bronstijd zijn, bronstig zijn; lare all' ......, con
qd, verliefd zijn op, verloofd zijn met, het
hof maken aan; fare all' '"""'"' con qc, naar
iets streven, zijn oog op iets vestigen;

amoreggiamento

vorrn.

amorino, m Amor, liefdegod; bekoorlijk
ldnel; S vormige sofa;
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star sugli amari, het hof maken, den gaIan ten ridder spelen, mooi doen; con ~,
met toewijding, met vlijt, met hartstocht;
per I' ~ di, ter wille, ter liefde van .. ,,;
per~, nit liefde, vrijwillig, zonder dwang;
per ~ mio, ter wille van mij, om mij genoegen te doen; per ~ di Dio, ter liefde
Gods; om der wille van God; (prov) l'~ if
cieco e pazzo, liefde is blind en dwaas; il
primo ~ non si scorda mai, oude liefde
roest niet.
amoreggiamento, m flirt, hofmakerij.
amoreggiare, vt £lirten, galant zijn; vt naar
iemand vrijen.
amoretto, m vrijerijtje, voorbijgaande liefcle.
amore'vole, agg liefdevoJ, liefderijk; vriendelijk; ~ di una cosa, zeer ingenomen met
iets; all' ~, op liefdevolle, vriendelijke
wijze.
amorevolezza, I beminnelijkheid, vriendelijkheid, welwillendheid; klein geschenk.
amorevolmente, avv liefdevol, welwillend.
amorfo, agg amorph, zonder bepaalden
~

reseda.

amorosamente, avv liefdevol, verliefd.
amoroso, I agg liefderijk, liefelevol, aanhankelijk; liefdes-; l' op teedere, smachten de wijze uit te voeren; lettera amorosa,
liefdesbrief; II sos! m minnaar (op het
tooneel), jeune amoureux.
amorosa, I geliefde; minnares.
amo'scina, I ~ Damascener pruim.
amovi'bile, agg afzetbaar, terugroepbaar.
ampelite, I aardhars, koolhoudende leisteen.
ampere, f K ampere (ccnhcid voor stroomsteikte).
amplamente, avv breedvoerig, rijkelijk, in
overvloed.
amplezza, I wijdte, ruimheid; omvang; uitbreiding; lig overvloed; omhaal, breedsprakigheid, vrijgevigheid.
a'mplo, agg wijd, breed, ruim, uitgestrekt;
fig gezwollen, breedsprakig, vrijgevig.
0amplesso, m omarming.
ampllamento, m verbreeding, verwijding,
uitbreiding.
ampllare, vt wijder, ruimer maken, verwijdcn; fig uitbreiden, vergrooteu; ~rsi,
vr zich vergrooten, uitbreiclen.
ampllatlvo, agg verruimenel, verwij delle!.
ampllazlone, I verbreeding, verwijding;
overdrijving; omschrijving, breedvoerigheid, hoogdravendheid.
ampllflcare, vt verwijden, vergrooten; overdrijven, snoeven.
amplificativo, agg vergrootencl, overdrijvend
(v. stijl); snoevend.
ampllflcatore, m Ilitbreider (van het rijk);
overdrijver, snoever.

ampllflcazlone, I zie amplia.~ione.
a'mpllo, zie ampio, meestal: wijd (van kleeren).

ampolla, j glazen fleschje met handvat,
blaasje (door den regen in 't water gemaakt); zandlooper, uurgJas.
fleschje; luchtblaasje in glas; ampullen (~en voor water,
een voor wijn) bij de Mis gebruikt; maatfleschje; lig opgezwollen spreekwijze.
ampollosamente, avv gezwollen, hoogdravend (schrijven of spreken).
ampolloslta, I gezwollenheid, opgeblazenheiel.
ampolloso, agg gezwollen, opgeblazen, hoogdravend (stijl) ,
amputare, vt if afzetten, amputeeren.
amputazlone, f afzetting, amputatie.
Amsterdam, t Amsterdam.
amuerre, m moire-zijde.
amuleto, m amulet.
ana, avv
van elk evenveel (op recc!'ten).
anabattlsta, m wederdooper, anabaptIst.
anacardo, m ~ olifantsluisboom, acajoe,
a'nace, a'nacio, m ~ anijs.
anaciato, agg met anijs toebereid; acquavita
anaciata, anijslikeur, anisette.
anaconda, I anakonda, reuzenslang.
anacoreta, m anachore~t, killizenaar.
anacreontlco, agg anacreontisch; metro ,..",
anacreontische versmaat (orie trochaeen
achterelkaar).
anacronl'smico, agg anachronistisch, zondig'end tegen den tijd, uit den tijd.
anacronismo, m anachronisme; fout tegcn
de tij drekening.
anaeroblo, agg anaerobe.
ana 'fora, t anaphore, herhaling van hetzelfdc
woord aan het begin van versrcgels of
anaga'lIIde, ! ~ guichelheil.
[zinncn.
anaglifo, m anaglyph, anaglypt, half verheven bee1dwerk.
ana'grafe, I bevolkingsregister.
anagramma, m anagram; wisselwoord; lctterverzetting, letterraadsel.
anale, agg tot den anus behoorende;
aars-, stuit-.
analfabeto, m analphabeet.
.
ana'lIsl, I ontleding, analyse; onderzoekmg,
ontbinding, oplossing; in ultima ,..", per
slot van rekening, alles weI overlegd.
anallsta, m analist; die zich met zllivere wiskunstige berekening bezig hondt.
anaJl'tlco, agg analytisch; ontledend, '?1'105send, ontwikkelend; i'ngegno 1".', log15che,
scherp denkende kop.
anallzzare, vi analyseeren, ontleden, oplossen, ontwikkelen.
analogamente, avv analogisch, overeenkomstig, in overeenstemming.
.
analogla, I analogie, gelijksoortigheld; overeenstemming, overeenkomstigheid.

ampolletta, ampoJllna, t
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analogicamen tc
analogicamente, avv op gelijksoortige, overeenkomstige wijze.
analogico, agg analoog, gelijksoortig, verwant, overeenstemmend.
analogismo, m analogie; gelijkvormigheid.
ana'logo, agg analoog, overeenkomstig, gelijksoortig, gelijkvormig.
Analto, m Anhalt.
anamnesi, I l' voorgeschiedenis eener ziekte
ananiis, ananasso, 1n ~ ananas.
anapesto, 1n anapest, versvoet - - - .
anarchia, t anarchie; regeeringloosheid.
ana'rchico, agg anarchistisch, regeeringloos;
sost 1n anarchist.
anarchista, m anarchist.
anasarca, t Jf huidwaterzucht.
ana'strole, I (Gram.) woordverplaatsing.
anatema, ana'tema, m banvloek, kerkelijke
ban; anathema; excommunicatie; lig verwensching, vervloeking.
anatematlzzare, anatemizzare, vi in den ban
doen, excommunieeren; den banvloek
uitspreken (over iemand).
anatocismo, m interest op interest, woekerrente, anatocisme.
Anatolia, t Anatolie, Klein-Azie.
anatomia, I anatomie; ontleedkunde; jig
zeer mager mensch; ontleedzaal.
anatomlcamente, avv anatomisch, ontleedkundig.
anatomico, agg anatomisch, ontlecdkundig;
sost m anatoom, ontleedkundige.
anatomista, m allatoom, ontleedkundige.
anatomizzare, vt olltleden.
a'natra, ];. cend.
anatra'ia, t eendenhok.
anatrare, vi snateren als een cenci.
anatrlno, m jonge cend; ecndjc.
anea, t heup; J, boord v. e. schip; ~ di
pollastra, di cappone, kippen-, kapoenenbout; (fig) battersi l'~, wanhopig, erg be·
droefd zijn; dare d'anche, vluchten.
aneacciuto, a{!g met zware (dikke) heupen.
aneella, f dienstrnaagd, dienstmeisje.
anche, I conj ook, eveneens; bovendien, zelfs;
,...., troppo, veel tc veel; e ~ e ~, en hoeveel misschiell nog; nil ~, zelfs niet;
II avv tot nn; ,...., a, (met infinitief) ofschoon, hoewel; non ~, nog niet; per ~J,
tot IlU, tot heden; nauwelijks, zoodra,
slechts.
anehilosi, I 1! gewrichtsstijfheid, ankylose.
anehina, t nanking.
a'ncia, I mondstuk (v. klarinct of fagot).
ancl'pite, agg onzeker, twijfelachtig; tweesnijdend; tweeslachtig, amphibisch.
aneo, cong zie anche.
ancona, t altaarbee1d; clip tick, twecluik;
L'_ nis (voor bee1den).
a'neora, t J, anker; verankering; jig steunpunt; hoop; ~ maestra, hoofdanker; ~
,...., padroJla., di salvezza, pIech tanker; ~ di

posta, gaffelanker; ~ di riscrva, noo<1anker; orologio ad,...." ankerhorloge; e I',....,
nostra, hij is onze steun; essere, stare sull'
,...." voor anker liggen; gettar I'~, het
anker uitwerpen; levar I'~, het anker
lichten.
an cora, avv nog, nogmaals; cong ofschoon.
ancora'ggio,1n ankergeld; ankerplaats, ankergrond.
ancora'lo, m ankersmid.
ancorare, vt voor anker leggen; vi ankeren,
voor anker gaan, het anker werpen.
ancorche, coni. (meestal met conjunctief)
of schoon, hoewel.
ancu'dine, I aambeeJd; essere Ira l'~ e it
martello, . tusschen hamer en aambecl<1
zitten, in de klem zitten.
ancusa, I ~ gemeene ossetong.
Andalu'sia, I Andalusie.
andalu8o, agg andalusisch; A~, m Andalusier.
andamento, m gang; honding, handelwijzc;
wending (in een roman); verloop (eencr
ziekte), voortgang; J" modulatie.
andana, t lijnbaan, touwslagerij.
andante, I agg gaand, Joopend; gangbaar
(artikel, munt &); meegaand, ongedwongen (persoon); J" langzaam voorgedragen;
stile ~, loopende, vlugge stijl; l' ttltimo
dell' ,...." den laatsten van 't loopende jaar;
II sost m J" andante, langzaam, voorgedragen muziekstuk; III avv vloeiend, zonder haperen.
andantemente, avv Joopend; gewoonlijk,
doorloopend; si usa ~ in Italia, men gcbruikt het gewoonlijk in Italic.
andantezza, t ongedwongenheid; vriendclijkheid.
I andare, I vi gaan, loopen, wandelen; varen,
rijden; in beweging, in gang zijn; in omloop, geldig zijn, koers hebben (v. geld);
bloeicn, gedijen (wetenschap, zaken);
goeden aftrek hebben; verloopen, verstrijken, vervliegen (tijd); coma va la stagione?
hoe staat het met 't weer?; quest' abita
non mi va, dit kleed staat mij niet; in
questa lavoro ci andranno al meno quattro
anni, met dit werk znllen minstens vier
jaren heengaan; la,...., la macchina, zet de
machine in gang; lasciare ~, laten gaan,
laten schieten,verwaarloozen; lasciarsi~,
zich laten gaan, zich wijden aan; la musica
di Wagner non mi va, de muziek van
Wagner bevalt mij niet; va come il pepe,
va aruba, 't gaat weg als koek; la salute
non va, 't gaat niet met de gezondheid;
come va la stagione? hoe staat het met het
weer; ,...., al cuore, aan 't hart gaan; ~ al
londo, te gronde gaan, verzinken; verdwijncn; ,...., al lando d'una cosa; een zaak
grondig onderzoeken; .-.J a Lodi = lodare;
,...., a male, slecht worden, bederven, ziek
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worden; ,...., a Piacenza = piacere; '" at anelare, vi hijgell; lig iets vurig verlangen.
sicuro, zeker gaan, geen gevaar loopen; anellto, m moeilijke ademhaling.
'" a spasso, rondslenteren, leeg 100pen; anellare, vt zie inanellare.
'" a tempo, t het tempo in acht nemen; anellidl, m PI ringwormen.
'" ad uno, aan iemand gericht zijn; '" a anello, m ring; schakel; '" di mpelli, haarVolterra = morire (vuol terra); '" da U1l0,
10k; '" della chiave, oog van den sleutel;
iemand gaan opzoeken; '" giu, vervallen,
'" da cucire, vingerhoed; '" matrimoniale,
afvallen, kwijnen; '" in lungo, lang duren;
trouwring; '" del pescatore, visschersring
'" in la cogli anni, oud worden; '" in qua
(zegelring van den Paus); '" di Saturno,
e in la, rondloopen; '" per alcu1to, iemand
ring van Saturnus; correre all' "', ringgaan roepen; '" su, optreden (tooneel);
steken; dar l',..." den ring wisselen, trou'" su e giu, op en lleergaan; - sui sicuro,
wen; essere 1'- (di congiunzione), de schazeker gaan, geen gevaar loopcn; '" via,
kel zijn.
weggaan; uitgevoerd worden; - via la anelloso, agg met ringen, geringd.
testa, vergaan vanhoofdpijn; lIandaremet ®anelo, agg zie anelante.
p pass: moeten, behooren; la cosa andava anemia, I T bloedarmoede, bleekzucht.
latta diversemellte,de zaak had anders moe- anemlco, agg anemisch, lijdende aan bloedten gaan;,..., lallito, diluso, bedrogen, teleurarmoede; sost m lijder aan bloedarmoede.
gcsteld worden;; III andare met p. pres: anemografla, I leer der luchtstroomingen.
voortgaan met; '" lacendo, voortgaan met anemilmetro, m anemometer, windmeter.
<loen; e va discorrendo, en zoo voorts; anemone of anemolo, m ~ anemoon.
IV alldiamo! laat ons gaan! voorwaarts; I anemoscilplo, m windwijzer, weerhaan.
{f.lIdiamo via, loopt heen! dat gaat te ver!; anerillde, I aneroide, droge barometer,
va via! ga heen! weg! vada! rnijn! (bij
doosbarometer.
't lllijnen, verkoopen); va la! va pur [a! anestesla, I T gevoelloosheid, anaesthesie.
ga toch heen! laat me met rust! come va anestetlco, agg anaesthetisch, verdoovend,
va, 't gazooals 't gaat; 't kan me niet schegevoelloosmakend.
len; chi va la? wiedaar? come va? hoe gaat aneto, m ~ dille.
het? un uomo, una cosa come va, een fijne aneurlsma, m aneurisme, zakvormige slagman, eene voortreffelijke zaak; (prov)
aderverwijding.
chi va piano va sano, die langzaam gaat, anfanamento, m heen en weergeloop; gegaat zeker; haast u langzaam.
praat in de ruimte, gebazel.
2 andare, m het gaan; gang; aard; manier; anfanare, vi doelloos heen en weer loopen;
weg, laan; verloop, tijd; di questo ,..." op
lig zwetsen, bazelen; zich om andermans
deze wijze; quel parco ha molti begli andari,
zaken druk maken.
uat park heeft vele mooie lanen; a breve anfeslbena, I ringslang.
"', op korten tijd; a tutt'-, zonder tus- anfl'blo, agg tweeslachtig, amphibisch; lig
schenpoozen, voortdurend; in groote hoedubbelzinnig; sost m amphibie.
veelheid; zonder terughouding.
anflbologla, I dubbelzinnige uitspraak.
andata, ! gang; het gaan; ingang; biglietto anflbolilglco, agg dubbelzinnig, duister.
per,..., e ritorno, retourbiljet; - di corpo, anfi'braco, m amphihrachysche versvoet:
ontlasting, stoelgang; dar t'- a un uccello,
~--~.
een vogel de vrijheid geven, loslaten.
Anfione, m Amphion.
andato, agg gegaan; vervlogen (tijd); ge- anfiteatro, m amphitheater.
ruineerd, verloren; e bell' a.ndato! 't is anfltrlone, m amphitryon, guIle gastheer.
met hem gedaan; questa carne e andata, a'nfora,! amphora, wijnkruik met twee
dit vleesch is bedorven.
ooren en zonder voct.
andatura, I gang; wijze van gaan.
anfratto, m kromming,buiging; kromme weg.
Ande, f Cordigliere delle - , Andes gebergte. anfrattuosita, I kromming, buiging; bochandlrlvlenl, m indecl, heen en weer geloop;
tigheid, bochtige holte.
geloop; fig omhaal, lange inleiding (bij anfrattuoso, agg bochtig, krom.
gesprekken).
angarlare, vt onderdrukken, kwe1len, tirana'ndlto, m gang, korridor, ingang, toegang;
niseeren, beangstigen.
Andrea, m Andreas.
[voorkamertje. angarieggare, vt voortdurend kwe1len, tiranandrilglno, m hermafrodiet; ~ tweeslachniseeren.
tige plant; agg tweeslachtig.
a'ngela, I engel; engelachtige vrouw; A,..."
androne, m huisgang; poortweg; strook land
Angelique.
tusschen twee rijen wijnstokken.
angelica, I ~ engelwortel.
aneddlltlco, agg anecdotisch.
angellcamente, avv engelachtig.
aneddoto, m anecdote.
angeliCO, agg engelachtig; cori angelici,
anetante, agg hijgend; adernloos; vurig verengelenkoren; voce angelica, engelenstem
langend, hakend.
(v. e. orgel).

animo

angelino

a'nlce, 1n anijs.
angelino, m engeltje.
a'ngelo, mengel; I"J custode of tutelare, be- a'nlle, a'nll, m ~ indigoplant.
schermengel; interj. I"J benedetto! I"J del anilina, f aniline.
a'nima, t I ziel; geest; I"J dannata t vervloek te
Paradiso! goede hemel! Groote God!
kerel (sterke verwensching ): gridare come
a'ngere, vt bedroeven.
un'r-« dannata, als een wanhopige schreeuangherfa, t gewelddadigheid, tirannie, knevelarij, kwellerij; F afzetterij.

r

angina, t
angina, keelontsteking.
Anglo, m Anjou.
anglofte, t
ontsteking, v. der bloed-

r

vaten.

angiologla, t leer der bloedvaten.
anglospermle, agg ~ bedektzadig.
angiperto, m steegje; zakstraat.
anglicano, agg anglikaansch; AI"J, m Anglikaan.

anglfclsmo, m anglicisme; Engelsche taaleigenaardigheid.
t anglomanie; voorliefde voor
wat Engelsch is; naaping van Eng. zeden
en gewoonten.
Anglo-sassonl, m pi de Angelsaksers.
angolare, agg hoekig; pietra I"J, hoeksteen.
angolarmente, au» hoekig, met hoeken.
a'ngolo, m hoek; I"J acuto, scherpe hoek;
I"J ottuso, stompe hoek; I"J retto, rechte
hoek.
angoloso, agg hoekig, kantig; U0111.O I"J, stug
mensch.
Angora, m Angora; capra d'l"J, Angorageit;
gatto d'''-', Angorakat; ar-«, Angorawol.
angoscla, t angst, beangstiging; kommer; beklemdheid; ademnood; vurig verlangen;
darsi ~ di qc, zich ergens angstig over
maken,
angosciare, vt beangstigen, kwellen, bedroeyen; r-ersi, ur bezorgd , beangst zijn.
angosclosamente, auu angstig, kommervol,
zorgvol.
angoscioso, agg .angstig, kommcrvol; beangstigend, zorgwekkend.
(!) a'ngue, m slang.
anguilla, t aal; paling; sguiezare di mano
come un' "'""-', aIs een aal door de handen
glippen; tenere 1''''""-' per la coda, de aal bij
den staart houden (eene moeielijke taak
op zich nernen).
anguilla'la, f aalkaar; vindplaats van aal.
angufna'la, l lies.
angu'rla, l ~ pompoen; waterrneloen.
angu'stia, f engte, beperktheid; angst, bangheid; nood; behoeftigheid; bekrompen
toestand; I"J di anima, enghartigheid; "'""-'
di mente, bekrompenheid van geest; uiuere
in I"J, bekrompen, armoedig leven; in
angst verkeeren.
angustlare, vt beangstigen, kwellen; I"Jrsi,
ur zich beangstigen, zich bezorgd maken.
angustioso, agg bedroefd, kommervol; bedroevend, beangstigend.
angusto, agg eng, beperkt, annzalig, bekrompen.

anglomania,

wen: "'""-' sensitioa, gevocI, gewaarwording;
verstand; instinct (v. dieren); la buon' I"J
di mio padre, mijn vader zaliger; (fig) c'
da dannarsi of da far dannar 1'1"J, 't is OIn
gek te worden; je zoudt er je ziel en zaligheid bij verliezen; era lui in corp o e I"J'
hij was 't in levende Iijve; mangiarsi,
rod.ersi 1''''""-', geheel wanhopig zijn: pensare
aile cose dell'
zich op zijn laatste uur
voorbereiden; II geweten; uomo d' I"J, een
man van geweten; aver all' I"J of sull' r-»
op zijn geweten hebben; uccider l' I"J, het
geweten in slaap sussen; III gemoed, gevoel, hart; auer r-«, een goed hart hebben;
recitare con "'""-', met gevoel opzeggen; romper 1'1"J ad uno, iem. kwellen, lastig vallen;
due anime in un nocciolo, twee zielen en
eene gedachte; IV leven, geest; esalar l' I"J,
den geest geven, sterven; V wezen; persoon; quante anime fa la citta, hoeveel inwoners telt de stad; stato d'l"J, bevolkingsregister; VI levenssap, Ievensbeginsel; I"J vegetale of vegetativa, groeikracht
(der planten); "'""-' del mondo, wereldbeginseI; VII ~ kern, binnenste; de in de kern
besloten zaden eener vruch t; merg, der
wortels; In erg van hout; ~ I"J della canna,
ziel van den loop.
anlmadversione, f zie animaocersione.
anlmala'ccio, m leelijk dier (scheldwoord).
animate, m levend wezen, dier; I"J ragioncvole, verstandig lcvend wezen, mensch.
animale, agg dierlijk, dieren-; regno I"J,
dierenrijk.
anlmalesco, agg dierlijk, beestachtig.
anlmallta, f dierIijk wezen; dierlijkheid;
dierlijke natuur, zinnelijkheid.
anlmalone, m groot, geweldig dier,
anlmare, I vt bezielen; 1110ed geven; vuur
verleenen; aanvuren, aansporen, opvroolijken; II ~rsi, vr zich bezielen, moed
vatten; levendig, opgewekt worden.
anlmatamente, avv met gevoel, met vuur,
met bezieling.
anlmativo, agg bezielencl, opwekkend.
animate, agg bezield; vurig, moedig; levendig.
anlmavversione, ; sterke afkeuring; berisping; verwij t.
anlmaztone, t bezieling, beleving.
animeIJa, f zwezerik; ~ zuigerklep.
animetta, f zieltje; deksel van de miskelk.
anlrnlsmo, m animisme.
animo, m gemoed, hart; moed; zin, geest;
neiging, lust; verstand, voorgevoel, inwendige stem; geheugen; meening, plan;
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mal,....", algunst; afkeer; alienar I',...., da qd.
(qc), de neiging (lust) voor iemand (iets)
doen verliezen; aver itt ""-', in den zin hebben; aver 1'",,-, altrove, zijn gedachten eldel's hebbt'n; aver volta I',...., a qc, al zijn
aandacht op iets gevestigd hebben; avere
un ,...., di lare qc, iets van plan zijn; mi
diceva un ,...." een voorgevoel zeide mij;
essere di ""-' Cotl qd, het met iemand eens
zijn; larsi ""-', moed vatten; perdersi d',...."
den moed verliezen; stare di buon,...."
goeden moed hebben; tener viva nell'''''-',
voortdurend in het geheugen houdl'n; mi
viene in ""-', 't valt mij in; ad ""-' scarico,
op onpartijdige wijze; ad ""-' riposato, bezadigd, bedaard; ad un ,...." eenstemmig;
di huon "'-', gaame; di tn<ll ""-', ongaarne;
di tt,tto 1'''''-', van ganscher harte, in allen
ernst; (prov) tanti uomini tanti animi, zooveel hoofden, zooveel zinnen; interj. houd
moed.

anlmosamente, avv koen, moedig; ddest.
anlmoslta, I moed, koenheid; vooringenomenheid, wrok.
agg moedig, koen; hartstochtelijk,
verbitterd, vooringenomen; partijdig; hakend (naar iets).
anlsetta, I anijslikeur, anisette.
a'nltra, I ~ eend.
anltra'la, f eendenhok, eendenkooi.
anltrlno, m ~ jonge eenc\.
Anna, I Anna.
.
annacquamento, m besproeiing, bewatering;
vermenging met water.
annacquare, vt met water vermengen; verdunnen; jig verzachten, verzwakken;
bleeker maken; begieten, besproeien, nat
worden.
annacquaU'cclo, agg verwaterd, zwak, slap.
annacquato, agg met water verdund, verwaterd, slap; bleek; discorso ""-', vervelend
gesprek; riso ""-', vervalschte rijst; sole,...."
matte zonneschijn.
annalflamento, m besproeiing, begieting.
annalflare, vt begieten, besprenkelen, besproeien.
annafflata, f begieting, bewatering.
annafflato'lo, m gieter.
annale, agg jaarlijksch.
annall, m PI jaarboeken, annalen.
annallsta, m annalist, schrijver van jaarannasare, vt zie anm4sare.
[boeken.
annaspare, vt garen, opwinden; fig met de
armen in de lucht slaan, ""-' intomo a qc.,
zich tevergeefs aftobben om iets.
annasplo, m dmkdoenerij; verwarring.
annaspo, m haspel, zijdespoel.
annaspone, m veel drukte makende leeglooper; praatjesmaker.
annata, f jaar; jaargang; jaarlijksch inko-I
men; jaarlijksch aandeel; oogst.
annebblamento, m omneveling; nevelachtig

anlmoso,

annighittire

weer; verduistering, omfioersing der
oogen.
annebblare, vt met nevel omhullen; lig verduisteren; ",,-,rsi, vr verduisteren, somber
wordt'n; zwakker worden (v. d. geest);
door rijp of vorst verschrompelen (vruchten, koren).
annebblato, agg verduisterd, beneveld; door
rijp of vorst verschrompeld.
annegamento, m onderdompeling; verdrinking; ondergang.
annegare, vi verddnken, verzuipen, onderdompelen; lig onderdmkken; -rsi, vr
zich verdrinken, verdrinken.
annegazlone, I zelfverioochening.
anneghlttlmento, m luiheid, traagheid; lusteloosheid.
anneghlttlre, vt lUi, traag, lusteloos maken;
,....,rsi, vr lui, lusteloos worden; -rsi di
fare qc, verzuimen iets te doen.
anneramento, annerlmento, m zwartmaking; zwartwording.
annerare, annerlre, I vt zwart maken; donker
maken; verbranden (d. d. zon); belasteren, bepraten; II vi & -rsi, vr zwart,
bruin worden, verbranden, verduisteren
(v. d. lucht).
annerltura, f het zwart zijn; zwartmaking;
verduistering.
annervato, agg sterk, robuust.
annesslone, t toevoeging; aanhechting; inlijving, annexa tie.
annesso, I m aanhoorigheid, aanhangsel;
bijlage; bijgebouw; II agg bijgevoegd,
toegevoegd; ingesloten; annessi e c01Inessi,
alles wat er bij en toe behoort.
annestamento, m enting, griffeling; inenting; verbinding.
annestare, vt enten (een tak op een boom),
griffelen; inenten; verbinden, samenknoopen.
annestatura, tenting; inenting; tijd voor
het enten; entspleet; verbinding.
annettere, vt aan-, toevoel;(en, insluiten; inlijven, verbinden met ... ; annexeeren;
hechten.
Annibale, m III Hannibal.
annlchllamento, m vemietiging, afschaffing; uitroeiing; vernedering.
annlchllare, annlchlllre, I vt vemietigen, verwoesten, uitroeien; fig terneerwerpen;
II -rsi, vr tot niets worden; zich vernederen, verootmoedigen.
annldare, vi in zijn geheugen houden, in
zijn geest opnemen; ,...,rsi, vr het nest
maken; zich nestelen, vastzetten.
annlentamento, m tenietdoening, vemietiging.
annlentare, vi teniet doen, vernietigen; fig
verwoesten; -rsi, vr vernietigd, tel' neder
geworpen worden, zich diep vernederen.
annlghlttlre, vi & zie anneghittire.
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annlstla, f zie amnistia.
annltrlre, vi hinniken.
annlversa'rlo, m verjaardag; verjaarfeest.
anno, m jaar; jaargang; levensjaar, levcns·
tijd; I'~, het vorige jaar; ook: jaarlijks;
- bisestile, schrikkeljaar; - corrente, het
loopende jaar, dit jaar; 1'- decorso, het
vorige jaar; anni della discrezione, jaren
des onderscheids; - domini, in 't jaar des
Heeren; g/i anni estremi, de oude dag; 1'passato, verleden jaar;
scolastico,
schooljaar; gli ultimi anni, de oude dag;
d'l"'W in ~, of ~ per ,-.J, jaar voor jaar;
anni e anni, jaren en jaren, zeer langen
tijd; anni fa of anni sono, jaren geleden;
buon ""! veel geluk in 't nieuwe jaar; capo
d'~, nieuwjaar, da ~ in qua, sedert het
vorige jaar; quest altr'-, un aliY'-, 't
volgende jaar; aspettare fino all' - sant'),
zeer lang wachten; dare it /Juan capo d',..."
iemand gelukkig nieuwjaar wenschen;
non e 1'-, 't is nog geen tijd (om iets te
doen); fare it capo d'-, een nieuwjaars·
gcschenk geven; levarsi gli anni, met de
jaren smokkelen, zich voor jonger nitgeven; porif1,re bene gU anni, zijne jaren met
eere dragen; all'-, jaarlijks, per jaar;
innan-,i gli anni, voor den tijd; per - ,
per jaar.
annoblllmento, m verheffing in den adelstand.
annoblllre, vt in den adelstand verheffen,
adelen; fig sieren, verfraaien, veredelen.
annodamento, m aaneenknooping, het knoopen.
annodare, I vt knoopen, aaneenknoopen, toeknoopen; binden; lig verbinden; tot stand
brengen; --.; un matrimonio, een huwelijk
sluiten; Fe' non annoda, hij komt tot geen
beslnit; II vi aanzetten (van vruchten); III
""rsi, VY in een knoop geraken; zich verbinden, zich verwikkelen, venvarren.
annodatura, I aaneenknooping; verbinding;
knooppunt; verbindingspunt; gewricht.
annolamento, m verveling; verzadiging;
walg, afkeer.
annolare, vt vervelen, lastig vallen, walg
veroorzaken; -rsi, VY zich vervelen.
annolato, agg verveeld; uomo ,..." een geblaseerd mensch; lare 1'-, den geblaseerde
annolatore, m vervelend persoon.
[spelen.
annona, f levensmiddelen; voorraad; voorschriften betreffende de levensmiddelenvoorziening.
annona'rlo, agg de levensmiddelen betreffende; ieggi annonarie, wetten over de
verdeelin~ der levensmiddelen.
Anno'nla, f Henegouwen.
annoso, agg bejaard, oud (vooral van boomen).
annotare, vt met aanteekeningen voorzien;
opschrijven; noteen:n.

annuvolare

annotato, agg met aanteekeningen voorzien;
sost m glosse, nitlegging, kantteekening.
annotatore, m die aanteekeningen op cen
schrijver mankt; commentator.
annotazlone, f aan·, bemerking, aanteekening, verklaring.
annottare, vi -rsl, VY nach t worden, dnister
beginnen te worden.
annottolare, vt toegrendelen.
annoveJlato, agg bec1rogen.
annoverare, vt meetellen; optellen, er bij
Annover, I Hannover.
[rekenen.
Annoverese, agg Hannoveraansch.
annuale, m loop, duur van het jaar, jaardag;
agg jaarlijks; in elk jaar.
annualmente, avv jaarlijks, elk jaar.
annualltil, I jaarlijksch inkomen; jaarwedde;
jaarlijksche afbetaling; lijfrente; annuiteit.
annua'rlo, m jaarboek; kalender; agg jaarlijksch.
annuimte, agg inwilligend, goedkeurend.
annuenza, I toestemming, inwilliging.
annulre, V1: toeknikken, toestemmen, inwilligen.
annullamento, m nietigverklaring, annuleering; opheffing, herroeping, cas&atie.
annulare, vt nietig verklaren; opheffen, herroepen; ,-,rsi, vr zich vernederen, verootmoedigen.
annulatlvo, agg annuleerend, opheffend.
annullazione, t zie anullamento.
annunziamento, m aankondiging, bekenclmaking.
annunziare, vt aankondigen, bekend maken,
aanmelden, melden; voorspellen, vooraf
aankondigen; ,..., la guerra, den oorlog
verklaren; - la payola di Dio, het woord
Gods verkondigen.
Annunziata, I Maria Boodschap (te Florence
en elders); ordine dell' - , Annunziataorde (hoogste Ital. ridderorde).
annunzlatore, m aankondiger, boodschapper; (agg) segno - di tempesta, een voorteeken van storm.
annunzlazlone, I verkondiging; Boodschap
van den engel aan Maria; feest van Maria
Boodschap.
annunzlo, I aankondiging; bericht; boodschap, kennisgeving; voorteeken, voorbeduiding; advertentie, bekendmaking.
a'nnuo, agg jaarlijksch; een jaar durend; in
elk jaar; piante annlle, eenjarige planten.
annusare, vt beruiken, ruiken aan; luchten,
snuffelen (van dieren); lig dadelijk begrijpen, in de snuif hehben; - una presa,
een snuifje nemen.
annusata, I het beruiken; besnuffeling.
annuso, m besnuffeling, beruiking.
annuvolare, I vi venionkeren, bewolken; fig
dof, droevig maken, verwarren, verzwakken; II vi & -Ysi, VY bewolkt worden,
verduisteren.

antico

annuvolato
annuvolato, agg verduistenl; bewolkt, somano, manus; aars.
[ber.
anodino, agg l' pijnstillend, verzachtend.
anomalia, f anomalie, onregelmatigheid,
afwijking, (van den regel).
anomalo, agg onregelmatig, afwijkend; abnonnaal.
anonlmo, I agg naamloos, zonder naam.
anoniem; socieia anoni1na, naamlooze
vennootschap; II sost m ongenoemde,
anonieme schrijver, anonymus.
anoressia, f
gebrek aall cetlust.
anormale, agg ongewoon, onregelmatig, abIlormaal.
anormalita, f onregelmatigheid, abnonnaliteit.
ansa, f hengsel; greep, halldvat; voorwendseI; gclegellheid.
ansamento, m zware ademhaling, het hijgen.
ansante, agg hijgend; zwaar ademend,
aclemloos.
ansare, vi zwaar aclemhalen; hijgen; buiten
adem zijn.
ansea'tico, agg hanseatisch; citt(t anseaJica,
hansestad.
a'nserl:m pl gekookte en <laarna gedroogde
kastanjes.
.
a'nsla, I angst, onrust; begeerte; hevig verlangen.
ansleta, ! begeerte, hevig "edangen, angst,
onrust, beklemdheicl, spanning.
a'nslma, m moeilijke ademhaling; beklemming op de borst.
ansi mare, VI: hijgen, moeilijk ademen, aambors tig zij n .
a'nslo, agg angstig, Lckomnwrd.
anslosamente, avv in angstigc spanning, in
angs t en vrees.
ansloso, ansoso, agg begeerig; beklemd,
angstig.
antagonismo, m antagonisme; vijandschap;
tegengesteldhcicl in denken en voe1en.
antagonlsta, m tegenstander; antagonist;
mededinger.
anta'rtico, agg zuidelijk zuiclpool-; polo-,
zuidpool.
antecedente, agg voorafgaand.
antecedentemente, avv voorafgaallc1; V1'oeger; voorheen.
antccedenza, f voorafgaand feit, antecedent; vooropstelling; vroeger geshlcht;
voor1'ang.
antecedere, vi voorafgaan, voorgaan; vroeger komen; eerder intreden.
antecessore, 111 -ora, I voorganger.
antedlIuvlano, zie antidiluviano.
antefatto, 111 vroeger voorval; voorafgegane
gebeurtenis.
antelmi'ntico, agg
wormafdrijvend (geneesmiddel).
antelucano, agg '17001' het aanbrcken Van
deu da~ l?laats hebbenclc..·
.
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antelunare, (agg) i giorni anielunari. de 3 clagen na 't begin der nieuwe maan.
antemurale, m voonnuur, schutmuur; eerste verdedigingsmuur; schutweer.
antenato. m voorvacler; overgrootvader;
anlenati. pi voorouders.
antenna, f L:,. (lwars-, dekhalk; J, ra; voelhoren, spriet (v. insect); K stang van het
luchtnet (clraadl. telegrafie); F boone.
staak (lang mensch).
antennale, m J, ralijk (v. e. zeil).
antenotato, agg vroeger, boven "ermeld.
antepenu'ltlmo, agg zie antipenultimo.
anteporre, I vi vooraan plaatsen. voorzetten;
"" qc a. aan iets de voorkeur geven boven;
II -ani. vr zkh voor een ander dringen.
a'ntera,-! ~ belmknop (der meeldraden).
anterlore, agg voorste; voorafgaancl, vooraan gaand, vroeger; facciata --', voorzijde;
pie anteriori. pi voorvoeten.
anteriorita, f het voorafgaan in tijd; voorrang.
anterlormente, avv vroeger, eerder.
antescrltto, agg vroeger. boven geschreven.
antesignano, m QJ legionnair met de bewaking van het vaandel belast; fig hoofdaanvoercler (eener partij); hoofd eener
school; baanbreker.
antibecco,11I L:,. ijsbreker, stroombreker (aan
brugpijler).
antlbra'cclo, m voorarm.
antica'glia,! oude rommel; antiquiteit; verouclerde meening.
a"ticamente, avv in den ouclen tijd, vroeger.
antica'mera,! voorkamer; wachtzaal; lar ~,
antichambreeren. wachten om binnen
gelaten te worclen.
anticattollco, agg tcgen het katholicisme,
an tikatholiek.
antichegglare, vi oude gebruiken enz. naapen.
antichlta, f ouclheid; klassieke oudheid;
antiquiteit.
anUcipare, I vt vooraf, vroeger doen; vervroegen; vooruitloopen op; r-.J i ringraziamenti, bij voorbaat beclanken; - i
tempi. den tijd yoorllitloopen; II vi voor
den tijcl komen, te vroeg komen; ii treno
anticipa di cinque minuti, de trein komt
vijf minuten te vroeg; III r-.Jrsi, vr iets
vroeger gaan.
anticlpato, I agg voor den tijd, vooraf, te
vroeg gedaan; fig voorbarig, vervroegd;
pagare sei mesi anticapati, zes maanden
vooraf betalen; II sost m vooruitbetaling;
voorschot.
antlclpazione, t voornitbetaling; voorsch<:>t;
voorafneming; vervroeging; het voorUlt100pen op.
antlclericale, agg anticlericaal.
antico, I agg oud, ouderwetsch; antie!", kl~s
siek; storm an#ca, oude ~eschlCdeIl,lS;

an ticonoscenza
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ab ""', van oudsher; aU' antica, op zijn
ouderwet~ch; i1~ ""', per ""', in den ouden
tijd; II sost m oudheid, antiquiteit, oud
kunstvoorwerp; g/i antichi, pl de ouden.
antlconosdnza, f vooruitziendheid, voorwetenschap, voorkennis.
antlconoscere, vt vooruit weten.
antlcorte, f voorhof.
antlcostltuzlonale, agg ongrondwettig; anticons titu tionee1.
antlcresl, m antichrese, genot van het
vruchtgebruik van een pand (eens
schuldenaars).
antlcrlstlano, agg tegen het christendom;
antichristelijk.
Antlchrlsto, m Antichrist.
antldata, / vrOf'gere datum; antitlateering,
antldatare, vt an tidateeren, op vroegere
dagteekening stellen.
anth!lluvlano, agg antidiluviaansch, van
voor den zondvloed; F zeer oud en afgesleten.
antl'doto, m
tegengif; fig tegenwerking.
antifato, m tegengavl", huwelijksgave (v. d.
man); weduwegehl.
antifebbrlle, agg
tegen tie koorts werkend,
koortswerend.
antiferoale, agg doni anti/ernali, huwelijksgeschenken van den man.
antl'fona, f inleiding (v. d. psalmen); inl<>irlend vel'S, antiphoon; Ng korte inleiding;
l' "'" e pit), lunga del salmo, de inleiding is
langer dan het hoofdonderwerp.
antlfona'rlo, m gezangboek; antiphonarium;
voorzanger.
antl'frasl, f omkeering van de beteekenis
v. e. woord; per ""', ironisch.
antlfra'stlco, agg tegenstrijdig, ironisch.
antlgludlcare, vt vooraf beoordeelen.
antlgrafo, m afschrift van een ander handschrift.
antlgua'rdla, t ~ voorhoede.
antlgustare, vt voorproeven.
Antlll'bano, m Antilibanon.
Antllle, f pI Antillen.
antllogla, t tegenspraak, tegenstrijdigheid
in gedach ten.
antl'lope, .!<. antilope.
antlmerldlano, agg voormiddags; aUe sei
antimeridiane, om zes uul' voormiddags.
antlmlnlsterlale, agg ant.iministerieel.
antlmona'rcblco, agg tegen rle monarchie;
an timonarchis tisch.
antlmonlo, m antimonium, spiesglans.
antlmuro, m voormuur, verdedigingsmuur.
antinato, agg eerstgeboren (van tweelingen).
antlnazlonale, agg antinationaal.
antlnefrl'tlco, agg tegen de nierziekte (middel).
antlnome, m voornaam (betel': prcnome).
antlnomla, t tegenstrijdigheid van wetten
of beginselen onderling, antinornie_

Antl'noo, m Antinous.
Anti'oco, m III Ant!ochus, m.
antlpapa, 1n tegenpaus.
antlparlamentare, ag,! antiparlementair.
antlpassato, agg voorlaatste; '/tel anlto ""',
voor

2

jaar.

antipasto, m voorspijs, voorgerech t.
antlpatla, t afkeer; tegenzin; antipathie.
antlpa'tlco, agg weerzinwekkend, antipathiek.

antipenu'ltlmo, agg

vool'voorlaatste;

twee na rl.! laatste.

antlpestllenzlale,

r
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aitg
tegen de pest, de
besmetting werkenrl.
antlplrlna, f antipyrine.
antl'pode, I m antipode, tegenvoeter; CS;ef
agli antipodi, geheel tl'genovergl'stelde
ml'eningen hebhen; II agg tegenovergesteld liggend; in tegenovergest. Jigging.
antlpoetlco, agg prozalsch; zander dichterJijk
gevoel.
antlporta, f anti porto, m kleine voorhof;
ruimte tusschen twee poorten: voordeur;
~ poortwal; schutblad (v. e. hoek).
antlqua'rla, f oudheidkunde.
antlqua'rlo, I m oudheidvorscher, oudheidkundige, verzamelaar van oudheden; II
agg tot de oudheidvol'sching behoorende.
anflrepubbllcano, agg antirepublikeinsch.
antlrlvoluzfona'rlo, agg antirevolutionnair.
antlquato, agg verouderd, buiten gebruik.
antl'rrlno, m ~ leeuwenbek.
antlsala, f voonaal.
antlsapere, vt vooraf weten, vooraf zien.
antisemlta, m antiserniet, jodenhater; agg
antisemietisch.
antlseml'(lco, a~g antisemi"tisch.
antlsepsl, f T antisepsis.
antls~ttlco, agg
bederfwerend, antiseptisch.
antlsociale, agg tegen de maatsch. orde gericht; antisociaal.
antispasmodlco, agg
krampstillend.
antl'strofe, f tegenzang; antistrophe.
antl'tfsl, f tegenstelling; antithese; fig tegendeel.
antltetlco, agg antithetisch, tegenstellend.
antltosslna, f anti-toxine.
antlvangua'rdla, f ~ voorhoedecavalerie,
vooruitgeschoven cavalerie.
antlvedere, vt vooruit zien, vooraf bemerken; voorzeggen.
antlvegg~nte, agg vooruitziend
antlveggenza, f het vooruit zien, het vooruit
weten; voorspellingsgave.
antiveleno, m tegengif.
antlvenlre, I't eerder komen; iets vooraf verhinderen, voorkomen.
antlvlgl'lIa, f dag voor den vooravond van
een feest; voorvigilie.
antologla, f bloemieling; ap.th9Io~ie,
Anttlnlo, m Antonius. "
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antonoma'sia, f antonomasie; vervanging
yan een soortnaarn door cen eigennn.ani
of omgekeerd.
antrace, m, t' anthrax) negenoot{.
antra cite, tn anthrac:et, glanskool.
antro, m hoi; grot; gat; spelonk; ~ del CHore,
hartkamer.
antropofagla, f menscheneterij; antropophagie.
antropOfago; m menschcneter.
antropoide, '" lIlenschaap; ngg mcnschvormig.
antropologia, I anthropologie, natuurleer
van den mensch.
antropologo, '" anthropoloog.
antropometria, t anthropometrie.
antropomor!ismo, '" vennenschelijking van
God; anthropomorphisme.
anulare, tn ringvinger.
Anversa, t Antwerpen.
anzi, conj integendeel; veeleer: zelfs, bovendien; ~ che, liever . _. dan, eerder; "'-' ehe
no, veelrer, liever; ,. . . . .- tHllo, voor alles.
anzianita; t ancienniteit, ouderdom in rang.
anziano, agg bejaard; ouder in rang; sos! m
I:!l oudste; Ud van den Raad der Ouden.
anzlche, conj Hever . . .. dan.
anzidetto, agg bovengenoemd, vorcnvermeld.
aocehiare, vt zie adocchiare.
aoliato, agg olieachtig.
aombramento, & zie adombmmento &.
aoristo, tn (Gram) aoristus, onbep. verI. tijd
de!:" Grieksche werkwoorden.
aormare, vt opsporen, een spoor volgen.
aorta, f aorta; groote slagader.
apagogla, I bewijs uit het ongerijmde.
aparine, tn If. kleefkruid, ldis.
apatia, I apathie, gevoelloosheid, lusteloos·
heid.
apa'tieo, agg apathisch, gevoelloos, onver·
schillig.
apastista, m gevoelloos, hartstochteloos,
apathisch mensch.
ape, f bij.
apepsia, !
apepsie, slechte spijsvertering.
aperltivo, I ngg
eetlustopwekkend; de uit·
straling bevorderenc1; II sost m aperitief,
middagborrel.
aperta, / opening; gat; ad ~ eli lihro, bij het
openslaan van het boek; all' ~, met vrij··
moedigheid.
apertamente, avv openhartig, vrijmoedig;
klaar, duidelijk.
aperto, I agg geopend, open; aria aperta, vrije
lucht, open lucht; ingegno ~, oprecht
gemoed; vestito ~, (aan den hals) uitgesneden kleeding; II am duidelijk, vrijmoedi~, open; III sos! m open veld, open
terrein; "ll'~, in de open lucht.
apprtura, / opening; begin, aanvang (van
een studiejaar); gelt; openhartigheid; in·

gang; spJeet; 1" ouverture, inleiding: ~ di
mente, opgewektheid, helderheid van
geest.
apetalo. ngg If. apetaal, 70ncler bloemblaapla'lo, m bijenkweeker; ijmker.
[deren.
apla'rlo, 111 bijenstal.
a'plce, t top; hoogste punt; spits; toppunt;
all'~ rli !elicita, op het top!,unt van het
ge1ul<.
aplcultore, m bijenkweeker, ijrnker.
apicultura, I bijenteelt.
a' plo, m If. selderie.
apiressla, ! afwezigheid van koorts.
a'plro, agg onverbrandbaar, vuurvast, onsmeltbaar.
Apocalisse of Apocalissl, j Apokalypsis,
Openbaring van Johannes.
apocali'ttico, agg apoealyptisch, geheimzinnig, duister.
apocope, f apocope, verkorting van een
woord.
apocrifo, agg apoerief; niet als eeht erkend;
onvertrouwbaar, verdacht.
apodi'ttico, agg apodiktisch, afdoend, onwederlegbaar.
a'podo, agg pootloos (v. dieren).
apoftegma, apoftemma, m zinspreuk, leerspreuk.
apogeo, m ~!iI apogaeum, punt in de baan
van de zon of v. e. planeet waar zij het
verst van de aarde verwijderd is; jig
toppunt.
apografo, m afschrift v. e. document, enz.;
agg afgeschreven, gecopieerd.
Apolline, Apollo, m Apollo.
apolll'neo, agg Apollinisch; l'~ luoco, de
goddelijke gloed, dichterlijke bezieling.
apologetica, t wetensch. verdediging v. d.
godsdienst; apologetiek.
apologetlco, agg apologetisch; rechtvaardigend, verdedigend.
apologia, f apologie, verdediging, rechtvaardiging; verdedigingsschrift of rede.
apologista, m apologist, verdediger (van het
Christendom) .
apologo, m apoloog; leerfabel.
apoplessla, I
apoplexie, beroerte; colpo
d',......." beroerte.
apoplettlco, agg door een beroerte getroffen,
apoplectisch; sost m iemand met aanleg
tot beroerte.
apostasla, j apostasie, afval (van 't geloof,
van eene partij).
apostata, m afvallige, verloochenaar.
apostatare, vi verloochenen, afvallig worden.
apostema, m l' abces, gezwel.
apostolato, m apostolaat; apostelschap.
apostollco, agg apostolisch, apostel-; . Sua
Maesta Apostolica, Zijne Apostoh~~he
Majesteit (voorm. Keizer v. Oostenn)k);
nunzio ~, pauselijke nuntius; Sede Aposlolica, Heilige Stoel.
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overtrekken, beslaan (vensters), omapostolo, m apostel; volksleeraar, verspreifIoerst worden; zich laten vangen.
der eener leer; gli atti degli apostoli, de
handelingen der apostelen; far 1'"-,, als appannato, agg dof, troebel; bcslagen (v, e.
ruit); flink, groot; oro "-', mat goud; maneen standbeeld staan blijven; mani, piedi
cia appallata, ruirnc fooi; vciro "-', matd' "-', zeer groote handen of voeten.
[glas.
apostrofare, vt van een apostrophe, afkap- appannato'io, m blillddock, m.
pingsteeken (') voorzien; vt rechtstreeks apparamento, m zie paramenlo.
apparare,
vt
voorbereiden,
gereec1
maken,
toespreken; scherp verwijten; uitschelden.
inrich ten; tooien, versieren.
apostrofe, f rechtstreeksche toespraak tot
apparato, m voorbereiding, inrichting, veriemand.
siering; toci, opschik; pracht (van een
appacchettare, vt in pakjes do en; pakjes
maken; inpakken.

feest); tooneeldecors; X uitrusting (van

-r

een leger);
chirurgisch gereedschap;
appaciare, appacificare, vt vrede stich ten;
verzoenen; bijleggen; bevredigen; ,,-,rsi,
gereedschap, apparaat.
vr zich tevreden stellen; zich verzoenen. apparecchiare, I vt gereedmaken, uitrusten,
appadronato, agg tot eigendom geworden.
voorbereiden, in gereedheid brengen; lig
appaga'bile, agg bevredigbaar, te bevredigen.
ingeven, inblazen; "-' la lavola, de tafel
appagamento, m bevrediging, voldoening.
dekken; II ~rsi, vr zich gereed maken,
appagare, vt voldoening geven, tevreden
voorbereiden!uitrusten; J, zich zeilvaardig
stellen; "-'1'si, vr zich tevreden stellen,
maken; (fig) ""'rsi alla marie, zich tot den
genoegen nomen met.

dood voorbereidell.

paren.

tafelbenoodigdheden, couvert; wijze van

appaiamento, m het paren; paring.
apparecchiatura, t voorbereiding, ge1'eedappaiare, vt paren; son bene appaiati, zij pasmaking.
sen goed bij elkaar; ,,-,rsi, vr paren, zich appare'cchio, I voorbereiding, aanstalte;
appaiato'io, m duivenslag, paarkooi.
tafeldekken; opsiering; regeling; opbouw;
appaiatura, f paring, vereeniging.
apparaat, gereedschap (voor p1'oefneappalesare, vt zie palesare.
mingen); (fig) l'~ della raccoita, stand,
appallottare, appallottolare, vt tot kogeltjes
vooruitzicht van den oogst.
maken, opeenpakken; ,,-,rsi, vr opeen- apparente, agg blijkbaar, klaarblijkelijk,
pakken, tot kogeltjes, klontjes samenballen; zich in elkaar rollen van egels.
appaItare, I vt verpachten, aanbesteden, opkoopen; fig "-' qd. colle parole, iemand
door praten overbluffen; II "-'1'si, vr zich
abonneeren; een akkoord treffen.
appaItatore, m "-'trice, f pachter, -ster; aannemer; societa appaltatrice di lavori
pubblici, maatschappij tot het aannemen
van openbare werken.
appaIto, m pacht; aanneming van een monopolie; verdrag; abonnement; prendere
in "-', aannemen, pachten (den verkoop
van monopoliewaren); "-' di sale e tabacchi, Staatsslijterij van zout en tabak;
recita luori d' "-', voorstelling buiten het
abonnement.
appaItone, m groote schreeuwer.
appalugarsi, vr insluimeren, indutten.
appancacciarsi, vr zich lui (op een bank)
uitstrekken.
appanclollarsi, vr zich op zijn doode gemak
uitstrekken.
appanna'ggio, m apanage; jaargeld van of
toelage voor niet regeerende vorstelijke
personen.
appannare, I vt dof, beslagen worden; fig omfloersen, dof maken (de oogen); verduisteren, de kracht benemen; "-' l'uccello.
den vogel in het net verwarren; II vi
"-' nella sua ragna, zich in zijn eigen netten
verwarrenj III ,,",rsi, vr zich met wasem

duidelijk, in 't oog vall end; schijnbaar;
morte ""', schijndood.
apparentemente, avv oogenschijnlijk, naar
het zich laat aanzien.
apparimza, I schijn, uiterlijk voorkomen,
verschijning; uitzicht; oogenschijnlijkheid;
spesse volte 1'''"' inganna, de schijn bedriegt
vaak; per ~, voo1' den schijn.
apparigliare, vt twee paarden tot een span
vereenigen; ""'rsi, vr goed bij elkander
passen, een goed span vormen.
apparire, vi zich vertoonen; verschijnen,
zich tbaal' worden; opdagen, plotseling
verschijnen; den schijn hebben; blijken;
dal processo apparisce ehe, uit de verhandeling blijkt dat ....
appariscente, agg schijnbaar, in 't oog vallend, opvallend.
appariscenza, I uitzien, uiterlijke vel'schijning, uiterlijk; opvallende, schoone verschijning.
apparizione, I verschijning, geestverschijning; zichtbaarwording (v. hemellichaam).
appartamentino, m kleine, sierlijke woning.
appartamento, m woning; verblijf; reeks vertrekken; ""' da estate, zomerverblij f;
mobiliato, gemeubileerde woning.
appartare, vt ter zij de stellen of leggen, afzonderen, scheiden; ~rsi, vr zich afscheiden, afzonderen.
appartatamente, avv vool' zich; afgezonderd,
afzonderlijk.

appartato
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appartato, agg gesch('iden, afgezondenl; af- append ere, vt ophangen, hangen aan.
appendlce, I aanhangscl, toevoegscl; toegelegen.
gift; appendix; fcuilleton.
appartenente, agg bijbehoorend, ioebehooappendlclsta, m fcuilletonschrijver.
rend; passencl, behoorlijk; vcrwant.
appartenlmza, f iochooriglwi(l; wal ('rgr'lls appendlclte, f ap!,pJl(licitis, l,lill(kclannollttoe of hij bchoort.

sleking.

appartenere, vi bchooren, toc1>choorclI; vcr- appendl'zie, f pi verplichtillgcll van cell
want zijn; medelid zijn; schikken, passen;
betrekking hebben op; a me non s'appartiene ... 't past mij niet ....
appasslmento, m het verwelken.
appasslonamento, m hartstochtelijkheid;
hartstochtelijke liefde.
appasslonare, I vt hartstocht inboezemen,
opwekken; opwinden; in geestdrift brengen; II "'-'Ysi, vr een hartstocht opvatten,
belangstellen, in geestdrift geraken; zich
laten innemen voor; boos worden over
iets of iemand.
appasslonatamente, avv hartstochtelijk.
appasslonato, agg hartstochtelijk; geestdriftig; vooringenomen, partijdig; bedroefd.
appasslonirsi, vr zich bedroeven, ergeren.
appasslre, vi ~rsi, vr verwelken, verdorren;
indrogen (vruchten) ; fig de cerste schoonheid verliezen.
appassito, agg verwelkt, verdord; verlept;
verdroogd (vruchten).
appastarsi, vr dik, deegaehtig worden; korsten maken.
appastellare, vt klompjes deeg vormen;
",-,rsi, vr klonters vormen, klonteren.
appazzlre, vi zot, gek worden.
appella'blle, agg l't appellabel, waarvan
men in beroep, appel kan gaan.
appellante, m appellant; agg zich berocpend,
apelleerend.
appellare, vt noemen, benoemen; cen bijnaam geven; dagen, uitdagen; vi & ~rsi,
vr in beroep, appeI gaan; F ~rsi, a ogni
cosa, tegen alles wat inbrengen; ~rsi a qd,
tot getuige oproepen; ~ a qc, ergens betrekking op hebben.
appellatlvo, m soortnaam; agg appellatief,
tot bepaling dienend; l't betrekking
hebbend op het appel.
appellazlone, f benaming; l't appel.
appello, m I l't appel, beroep; corte di ~,
hof van appel; diritto di ~, recht van
appel; ricorrere in ~, beroep, appel
aanteekenen; 2 naamafroeping; appel;
procedere all' ~ nominale, tot persoonlijke stemming overgaan (door naamafroeping); rispondere all'~ della patria,
de roepstem van het vaderland volgen.
appena, avv nauwelijks, ternauwernood,
met moeite; ~~, bijna in 't geheel niet;
zeer weinig; e~ giunto, hij is juist aangekomen; ~ che, zoodra als; terstond nadat.
appenare, vt lastig vallen, kwellen; nood
lijden; ~rsi, vr zich moeite geven, zich
aftobben.

pachter boven de pacht.

Appennlnl, m pi Appenijnen.
appercezlone, f aperceptie, bewuste waarappeso, agg opgehangen.
[neming.
appestare, vt verpesten, met stank vervullen; fig aansteken, bederven; vi erg
stinken.

appestato, agg verpest; stinkend.
appetente, agg appetijtelijk, smakelijk, lekker, aanlokkelijk.

appetenza, f natuurlijke begeerte; eetlust;
fig lust, zin.
appetl'bile, agg begeerenswaardig.
appetire, vi levendig begeeren, groote lust
hebben tot, streven, verlangen; vi eetlust
hebben, lust opwekken.

appetltlvo, agg strevend, verlangend.
appetito, tn begeerte, neiging, lust, eetlust;
appetiti cattivi, slechte neigingen; buon~!
smakelijken maaltijd! ~ canino, honger
als cen wolf, geeuwhonger; aguzzare l'~,
den cetlust opwekken; (prov) l'~ non vilol
salsa of l'~ e la miglior salsa, honger is
de beste ko1<.

appetltosamente, avv met eetlust, smakelijk,
aanlokkelijk.

appetitoso, agg smakelijk, appetij tclijk, aanlokkelijk; ~ di qc, begeerig naar.
appettare, vi borst aan borst staan, van gelijke kracht zijn; met de borst trekken
(van trekdieren).
appetto, a petto, avv tegenover; ~, ~ con
qd., in vergelijking met, vergeleken met.
appezzamento, m strook lands; grand.
appezzare, vt stuk aan stuk verbinden.
apezzettare, vt in kleine stukjes verdeelen.
appiacevollre, vi aangenaam, smakelijk, tam
maken; aan zich gewennen (dieren); ~
veredelen (planten);: fig" verzachten, verzwakken (den indruk).
applanamento, m vereffening, gelijk making; wegruiming; X slechting.
applanare, vt vereffenen; effen, gelijk maken;
banen, wegruimen, vrijmaken; slechten;
opheffen (moeielijkheden).
applanato, p pass geeffend, vereffend; agg
glad, effen.
applanato'lo, m straatwals; ~ a vapore,
stoomwals.
applastrare, appiastrlcclare, I vt met pik besmeren; pleisteren, opstrijken, opplakken;
II ~rsi, vr vastkleven, hangen blijven.
applastrlcciamento, m het aan-, opplakken,
aanstrijken; mengelmoes, rommelzoo, onduidelijk praten.

appiattamento
appiattamento, m verheimelijking, verberging.
appiattare, vt verheimelijken, verbergcn;
zich aan den blik onttrekkell; ~rsi, vr
zich vcrbergell, wegstoppen.
appiattatamente, avv op heimelijke wijze, in
't verborgene.
appicca'gnolo, m (kleeren)haak; fig voorwendsel; aan trekkingspunt.
appiccamento, m aanhechting, aankleving.
appiccare, I vt (iets) vast verbinden; aanhechten, ophangen; fig beginnen, aanvangen; appiccarla ad uno, iemand iets
wijs maken, een poets bakken; ~ un'
amicizia, vriendschap sluiten;
un
colpo, een slag geven; ~ il fuoco, het vuur
aansteken, braqd stich ten; ~ lite, strijd
aanbinden; ~ qd., iem. ophangen; ~ trattato, in onderhandeling treden; II ~rsi, vr
vasthechten, vastkleven, zich vastklemmen; worte1 vatten (van planten); zich
mededeelen (ziekten); fig zich aansluiten
bij; handgemeen worden.
applccatl' ccio, agg kleverig, slijmerig; besmettelijk, aanstekelijk; opdringerig, lasappiccato'io, m (ophang)haak.
[tig.
applccatura, f het aanhangen, aankleven,
ophangen; vaste vereeniging.
appicciare, vt aaneenheehten; doen kleven.
applcclcante, agg kiev end, kleverig.
applccicare, I vt aaneenkleven, plakken,
aanhechten; (fig) ~ uno schialto, een
oorvijg geven; II vi kleven, kleverig zijn;
III ~rsi, vr vast blijven zitten, vast kleyen; zich vastklampen, zich opdringen.
applccicatl'ccio, m rommel; bijeengeflanst
rommeitje; zootje; samenraapsel; agg zie
appiccaticcio.
appiccicatura, f aaneenplakking; oppervlakkige verbinding.
appicclchino, m indringer; lastig mensch.
applccinlre, vt kleiner maken; verkleinen,
verminderen; vi kleiner worden; inkrimpen, insehrompelen.
applcco, m het ophangen, aanplakken; aanknooping; gelegenheid; voorwendsel.
applccollre, vt zie appicinire.
appie, appiMe, appledl, a pie, I prep (~di
qe) aan den voet van ... ; onderaan; II
agg voet-; te voet; uomo a piedi, voetganger; III avv onder, aan 't einde, op lagen
trap; rimanere a piedi, achterbJijven; fig
afvallen (bij sollicitatie), geen geluk
hebben.
appledare, vt X laten afstijgen, afzitten
(cavalerie); afstijgen, afzitten.
appleno,'a pleno, avv geheel en ai, volledig,
nauwkeurig.
applglonamento, m verhuring; het verhuren.
applglonare, vi verhuren.
appigio'nasl, m huurbriefje; huurbordje;
metter l'~, een huurborc1je aanslaan; a

appoggiare
letlere

d'~,

op duidelijke, zichtbare, ondubbelzinllige wijzc.
applgllarsi, vr (~a qe) zich vasthoudcn aan;
steunen 01'; vastklampcll, vasthcchtcn
aan; OIll zich heen grijpen (vuur); worte1
sehieten; ~ a un consiglio, een raael opvolgen.
appl'gllo, m haak; jig voorwenelsel; verolltschuldiging.
applgrlrsl, vr zie impigrirsi.
applnzare, vt steken (insecten); fig door
woorden kwetsen.
applnzatura, f steek, beet (v. insect);
seherpe smaak (v. wijn).
a'pplo, m ~ selderij.
applombo, a plombo, avv loodrecht; in ~,
in evenwicht.
apploppare, I vt zich hechten (als de druif
aan ele populier); toedienen, geven (klappen); aansmeren (iets aan iem.); II ~rsi,
V1 zich erg ens vestigen, nestelen.
applsolarsl, vr !ieht insluimeren, eell clutje
doen.
applaud Ire, vt bijval betuigen; toejuichen,
in de handen klappen; ~rsi, vr zich met
welgevallen beschouwen; een hooge borst
zetten.
applaudltore, m ~trlce, f toejuicher, lofreelenaar; -ster.
appla'uso, m bijval; lof; toejuiching; handgeklap.
appllca 'bile, agg toepasselijk, bruikbaar;
aanheehtbaar.
appllcabillta, t toepasselijkheicl, bruikbaarheiel.
applicare, I vi aanleggen, opleggen, aanhechten; fig aanwenelen, toepassen, aanbrengen; ~ un impiastro, een pleister opleggen; ~ la mente, zijn geest zetten op ... ;
zich toeleggen op; zieh wijden aan; ~ La
messe, de mis laten lezen of lezen; ~ un
schialto, een oorvijg toedienen; II ~rsi, vr
zich toeleggen op, wijden aan; zich inapplicata, f ordinaat.
[spannen.
appJlcatamente, avv toegepast, met toepassing.
applicato, m plaatsvervangenel ambtenaar;
agg aangewend, opgelegd; toegepast;
vlijtig, ijverig.
appJlcazlone, f aanwending; aanlegging (v.
verband); toepassing; vlijt, toewijding,
ijver.
(!)appo, prep bij, nabij; naast; in vergelijking
met, in verhouding tot.
appoderare, vt in bouwlanel verancleren; in
kleine grondstukken verdeelen.
appodlare, vi in leen geven_
appogglacapo, m hoofdstu tsel (v. photografen); sluimerrol.
appogglamento, m steunsel; het steunen,
leunen.
appogglare, I vi steunen, leunen, schoren; fig

appoggiatoio
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ondersteunen, helpen; nadruk leggen op
iets; staande houden (een gevoelen); II
-rsi, vt' zich steunen, lennen op; fig op
iem. bouwen, zich verlaten.
appogglato'lo, m stut; ondersteuning; leuning; fig hulp.
appoggiatura, f het steunen; I voorslag.
appilgglo, m steun, ondersteuning; leuning;
houvast; hulp, begunstiging; bijstand; A
aanleuning (van een huis tegen een ander);
appoggi, hulpmiddelen bij het rijden
(sporen, toom enz.).
appollalarsl, vr roesten (van kippen); fig
zich nederlaten, zich nestelen.
apporre, I vt naast-, onderzetten; voor , bij
brengen; toe-, bij·, aanvoegen; toeschrijyen; II vi aanvoeren, an twoorden, er tegen
inbrengen; III -rsi, vr raden, het juiste
treffen; fare ad -rsi, trach ten te raden;
se mal non m'appongo, als ik mij niet vergis; -rsi al vero, de waarheid trachten te
achterhalen.
apportare, vt brengen, overbrengen; veroorzaken, aanleiding geven, voortbrengen.
apportatore, m overbrenger, brenger.
appositamente, avv opzettelijk; voorbedacht; met ijver.
appilsito, agg passend, doelmatig, geeigend.
apposlzlone, f bijvoeging; aanhechting (der
zegels); (Gram) bijstelling.
appilsta, a pilsta, avv uitdrukkelijk; met
opzet; voorbedacht.
appostare, I vt loeren, oppassen; hinderJagen
leggen; op post staan; bespieden, gadeslaan; II-rsi, vr in hinderlaag, op de loer
liggen;
appostatamente, avv met opzet, met het
doel om ... , expres.
appo'sto, agg onderteekend; bijgevoegd; beantwoord; geraden.
appozzare, vt putten (een put) maken; fig
~rsi 10 stomaco, zich den maag door
drinken bederven.
appratlre, vt in een weide veranderen (bouwland).
apprendere, vt Ieeren, begrijpen, vernemen;
~rsi, vr zich vastklemmen, hechten aan;
fig zich nestelen.
apprendlmento, m het leeren; leering.
apprendlsta, m Ieerling, leerjongen;. volonapprensl'blle, agg begrijpelijk.
[tair.
apprenslone, f vrees, angst; verlegenheid;
angstigheicl; het Ieeren begrijpen.
apprenslva, f bevattingsvermogen; begrip.
apprenslvo, agg bezorgd, angstig; vreesachtig.
appreso, agg geleerd, begrepen; aangehecht;
appressamento, m naclering.
[ontstoken.
appressare, vt naderen; nader brcngen; ~rsi,
1'1' naderen, naderbij komen.
appresso, I prep bij, nabij; naast; in tegenwoordigheid van; achter; na; ongeveer,

approvazione

bijna; it giorno - , den volgenden dag;
i libri sono ~ di me, de boeken zijn in
mijn bezit; poco - , kort daarop; essere _
di fare, op het punt zijn (iets) te doen;
II avv na, vervolgens; ......, a poco, bijna,
ongeveer; e ......" en bovendien.
appressoehe, avv nadat, kort nadat; bijna.
apprestamento, m gereedmaking, voorberciding, voorbereiden, gereedmaken; bieden.
apprestare, vt toebereiden, verleenen (hulp
enz.); """'rsi, vr zie h voorbereiden, gereedmaken.
apprezzamento, m sehatting, hoogachting;
taxeering; oordeel, beoordeeling.
apprezzare, vt schatten, taxeeren; hoogachten, waardeeren; op prijs stellen.
apprezzatore, m schatter, taxateur, kenner.
approedamento, m nadering; ~ aannadering tot een vesting.
approclarsl, vr ~ naderen, naderrukken.
apprilcelo, m ~ nacleringsloopgraaf; naderingswerk.
approdare, vt ,J, (aan wal) aanleggen; aanIanden; aan wal gaan; vi nuttig, dienstig
zijn, gedijen.
apprildo, m landing; landingsplaats.
approflttare, vi nut, voordeel trekken (uit
iets); ten nutte maken; - della occazione,
van de gelegenheid profiteeren; -rsi, vr
ten nutte maken.
approfondare, approfondlre, vt dieper maken, uitdiepen; ......,dirsi, vr zich verdiepen
(in eene studie &); doordringen in.
approntare, vt voorbereiden, inrichten, gereed maken.
approprlare, I vt toeschrijven; schikken naar,
aanpassen; in overeenstemming brengen;
~rsi qc. vr, zich toet'igenen, eigen maken.
approprlatamente, avv op gepaste, geeigende
wijze; behoorlijk.
approplato, agg geschikt voor, passend,
dienstig.
approprlazlone, f toeeigening; aanpassing,
geschikt making.
approsslmamento, m nadering; benadering.
approsslmare, vt nader brengen, bijbrengen;
......rsi, vr naderen, nabijkomen, nadertreden.
approsslmatlvamente, avv bij benadering,
ongeveer.
approsslmatlvo, agg nabijkomenu, benaderend.
approsslmazlone, f nadering; benadering;
per ......, bij benadering; coll'......, d'un centesimo, op een centime na.
approva'blle, agg goedkeurenswaardig.
approvare, I vt goedkeuren, billijken; aannemen, bevestigen (in een ambt); bewijzen;
1I1'i toestemmen.
approvatlvo, agg goedkeurend.
approvazlone, f goedkeuring; inwilliging, bevestiging.

approvvisionamen to
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approvvlslonamento, m
m X
¥. proviandeering,
proviandeering,
approvvlslonamento,
levensmiddelenvoorziening.
levensmiddelenvoorziening.
approvvlslonare, vt
vt proviandeeren,
proviandeeren, van
van Ieleapprovvisionare,
vensmiddelen, proviand
proviand voorzien.
voorzien.
vensmiddelen,
appulso, m
m ~~
~ nadering
nadering (van
(van een
een planeet
planeet
appulso,
tot de
de zon);
zon); fig
fig nadering,
nadering, aanraking.
aanraking.
tot
appunta'blle,
agg
berispelijk,
laakbaar.
appunta'bile, agg berispelijk, laakbaar.
appuntamento, m
m afspraak,
afspraak, bijeenkomst,
bijeenkomst,
appuntamento,
rendez-vous; jjaarwedde,
bezoldiging; dare
dare
rendez-vous;
aarwedde, bezoldiging;
un ~
~a
a qd.,
qd., een
een rendez-vous
rendez-vous geven.
geven.
un
appuntare, II vt
vt toespitsen,
toespitsen, puntig
puntig maken;
makim;
appuntare,
aaneenhechten (met
(met spelden
spelden of
of steken),
steken),
aaneenhechten
vaststeken;
aanteekenen,
noteeren;
~ it
il
vaststeken; aanteekenen, noteeren; ~
bucato, de
de "Tasch
wasch opschrijven;
opschrijven; ~
~ un
un cancanbucato,
none, een
een kanon
kanon richten;
rich ten; ~
~ di
di qc,
qc, bekribekrinone,
tiseeren, beschuldigen,
beschuldigen, berispen;
berispen; r~
gli
tiseeren,
-I
gli
de oogen
oogen vestigen
vestigen op
op iets;
iets; r~
gli
occki, de
- I gli
occhi,
de ooren
ooren spitsen;
spitsen; II
II vi
vi afspreafspreorecchi, de
orecchi,
ken; III
III r-ersi;
~si, vr
vr halt
halt maken;
maken; op
op een
een punt
punt
ken;
rich ten (wenschen
(wenschen &);
&); in
in een
een punt
punt
richten
eindigen.
eindigen.
appuntato, agg
agg scherp,
scherp, puntig;
puntig; aaneengeaaneengeappuntato,
hecht (met
(met steken);
steken); aangeteekend;
aangeteekend; afgeafgehecht
sproken; stipt,
stipt, nauwkeurig;
nauwkeurig; uomo
uomo r-:
~,
sproken;
een stipt,
stipt, ordelievend
ordelievend mensch;
mensch; parlare
parlare ~,
~,
een
gemaakt spreken.
spreken.
gemaakt
appuntatore, m
m OJ
C!l censor
censor (in
(in Florence);
Florence);
appuntatore,
beoordeelaar; glasblazer;
glasblazer; X
¥. richter.
richter.
beoordeelaar;
appuntatura,
f
aanhechting;
aanpunting;
appuntatura, f aanhechting; aanpunting;
opschrijving, notitie;
notitie; berisping,
berisping, verwijt;
verwijt;
opschrijving,
appuntature, ff pI
pi stukken
stukken waschgoed
waschgoed
appuntature,
onder een
een hoofd
hoofd vermeld
vermeld (op
(op waschlijst).
waschlijst).
onder
appuntellare, vt
vt stutten;
stutten; fig
fig ondersteunen;
ondersteunen;
appuntellare,
~si, vr
vr leunen.
leunen.
~rsi,
appuntlno, m
m kleine
kleine bemerking;
bemerking; kleine
kleine wiswisappuntlno,
sel,
kleine
kwitantie; avv
avv op
op zijn
zijn nauwnauwsel, kleine kwitantie;
keurigst; punctueel,
punctueel, secuur.
secuur.
keurigst;
appunto, 1m
1m aan-,
aan-, bemerking,
bemerking, noot;
noot; $$ wiswisappunto,
sel; kwitantie;
kwitantie; gedeeltelijke
gedeeltelijke afbetaling;
afbetaling;
seI;prcndere degli
degli appunti,
appunti, aanteekeningen
aanteekeningen
prcndere
maken; II
II avv
avv nauwkeurig,
nauwkeurig, stipt;
stipt; juist,
juist,
maken;
precies; zeker!
zeker! juist,
juist, zoo
zoo isis het!
het! ob
ok ~
~ lei,
lei,
precies;
ha,
n
komt
juist
van
pas;
una
casina
ha, u komt juist van pas; una casina
I'~,
een
huisje
in
de
puntjes
intutta
per
tutta per l'r-«, een huisje in de puntjes ingcricht; r-;
/'--. non
non sisi puo
puo dire,
dire, DIet
met zekerzekergcricht;
heid kan
kan men
men het
het niet
niet zeggen.
zeggen.
heid
appurare, vt
vt zuiveren;
zuiveren; in
in 't
't reine
reine brengen;
brengen;
appurare,
in orde
orde brengen,
brengen, reinigen;
reinigen; ~
~ ii conti,
conti, de
de
in
boeken in
in orde
orde brengen.
brengen.
boeken
appuzzare, vt
vt verpesten;
verpesten; aansteken;
aansteken; f1:g
jig bebeappuzzare,
derven.
derven.
aprleo,
agg
aan
de
zon
blootgesteld;
zonnig.
aprico, agg aan de zon blootgesteld; zonnig.
aprile, m
m April;
April; fig
fig jeugd,
jeugd, lente.
lente.
aprile,
aprlmento, m
m het
het openen,
openen, opening.
opening.
aprimento,
aprlre, II vt
vt openen,
openen, opendoen;
opendoen; uitspreiden,
uitspreiden,
aprire,
uitstrekken (de
(de armen);
annen); openslaan
openslaan (een
(een
uitstrekken
boek); beginnen,
beginnen, aanvangen;
aanvangen; openbaren,
openbaren,
boek);
blootleggen
(zijn
hart,
l'animo
suo),
openblootleggen (zijn hart, l'animo suo), openbaar maken;
maken; uitleggen,
uitleggen, verklaren;
verklaren; r"'"
baar
-I
bocca, den
den mond
mond opendoen;
opendoen; ~
~ la
la bocca
bocca aa
bocca,
1111
cardinale,
een
kardinaal
zitting
en
un cardinalc, ecn karclinaal zitting en
stelll gcveu
gCVCll in
in het
het consistorie;
consistorie; r"'"
Ie
stein
-I
lc

braccia aa qd,
qd, iemand
iemand hartelijk
hartelijk ontvangen;
ontvangen;
braccia
--. casa,
casa, een
een eigen
eigen huishouding
huishouding beginnen;
beginnen;
~
"'" un
un credito,
credito, $$ een
een krediet
krediet openen;
openen; r"'"
una
~
- I una
bottega, een
een winkel
winkel beginnen,
beginnen, openen;
openen;
bottega,
"'"
gli
orcccki,
F
de
ooren
openzetten;
ro-..I gli
orecchi, F de ooren openzetten;
goed toeluisteren;
toeluisteren; "'" la
la sirada,
strada, een
een weg
weg
goed
banen;
,...", la
la vena,
vena, aderlaten;
aderlaten; II
II <-rsi,
~si, vr
vr
banen; ro-..I
zich openen,
openen, opengaan,
opengaan, splijten,
splijten, uit
nit elelzich
kander gaan,
gaan, uiteen
uiteen barsten;
bars ten; zich
zich aan
aan de
de
kander
bIikken voordoen
voordoen (een
(een landschap);
landschap); openopenblikken
staan (van
(van kleeren);
kleeren); apriti
apriti cielo,
cicio, .hernel
.hemel ga
ga
staan
open! (uitroep
(uitroep van
van verbazing);
verbazing); le
Ie nuuole
nttvole
open!
si
aprono,
de
sluizen
des
hemels
openen
si aprono, de sluizen des hemels openen
0apro, m
m h.l!r. wild
wild zwijn,
zwijn, ever.
ever.
[zich.
0apro,
[zich.
aprona,
braambes',
aprona, ~~ braambes,
.
a'pterl, m
m pl
pi vleugellooze
vleugellooze insecten.
insecten.
a'pterl,
aqua'rlo, m
m ~!~
~ waterman
waterman (teeken
(teeken van
van den
den
aqua'rio,
dierenriem); aquarium.
aquarium.
dierenriem);
aqua'tleo, agg
agg water-;
water-; in
in 't
't water
water levend.
levend.
aqua'tico,
aqua'tlle,
agg
bij
of aan
aan het
het water
water levend.
levend.
aqua'tlle, agg bij of
a'qulla,
f
~
arend,
adelaar;
fig
(als
vel<!a'qulla, f ~ arend, adelaar; fig (als veldteeken) adelaar;
adelaar; r"'"
reale, steenarend;
steenarend;
teeken)
-I
reale,
esser' un'
un' ~,
"""', FF veel
vee! geest,
geest, talent
talent hebben,
hebben.
esser'
aqullastro, m
m ~~ vischarend.
vischarend.
aqullastro,
aqullegla,
akelei.
aqull
egla, ff ~~ akelei.
aquilino, m
m jonge
jonge arend;
arend; agg
agg adelaarachtig,
adelaarachtig,
aqulllno,
arends-;
naso
--., arendsneus.
arendsneus.
arends-; naso r-:
aqullonare,
agg
noordelijk;
vento
""', noordennoordenaqullonare, agg noordelijk; uento r-«,
wind.
wind.
aqullone, 1n
m noordenwind,
noordenwind, noorden;
noorden; groote
groote
aqullone,
arend; vlieger
vlieger (speeltuig).
(speeltuig).
arend;
aqulliltto, m
m jonge
jonge arend.
arend.
aquilotto,
Aqulsgrana, ff Aken.
Aken.
Aquisgrana,
ara, ff altaar;
altaar; offersteen;
offersteen; are
are (vlaktemaat).
(vlaktemaat).
ara,
arabescare, vt
vt met
met arabesken
arabesken versieren.
versieren.
arabescare,
arabesco,
m
arabesk(e),
loofwerk;
fig ononarabesco,m arabesk(e), loofwerk; fig
duidelijk schriftteeken;
schriftteeken; hieroglief;
hieroglief; agg
agg
duidelijk
Arabisch.
Arabisch.
Ara'bia,
'bla, ff Arabie.
Arabie.
Ara
ara'bico, agg
agg arabisch;
ar"abisch; scritto
scritto r-:
--., moeielijk
moeielijk
ara'bico,
leesbaar schrift.
schrift.
leesbaar
ara'blle,
ap,g bebouwbaar,
bebouwbaar, bouw-.
bouw-.
ara
'bile, aeg
a'rabo, agg
agg arabisch;
arabisch; cavallo
cavallo r-,
""', Arabisch
Arabisch
a'rabo,
paard;
sost
m
Arabier;
1'.1--.,
de ArabiArabipaard; sost m Arabier; l'.A~, de
sehe taal,
taal, het
het Arabisch.
Arabisch.
sche
ara'chide, ff ~~ aardnoot,
aardnoot, apennoot.
apennoot.
ara'chide,
ara'enldl, m
m pI
pi spinach
spinachtige
dieren.
ara'cnidi,
tige dieren.
araenillde, ff spinnewebsvlies(in
spinnewebsvlies(in de
de hcrsencn):
hersenen);
aracnolde,
dekvlies van
van het
het kristallijn
kristallijn yacht
vocht van
van
dekvlies
het oog.
(')()g.
het
araga'ico,
m
koliek
(v.
e.
paard).
araga'ico, sn koliek (v. e. paard).
Aragona, ff Aragon.'
Aragon.'
Aragona,
aragosta, ff langoest,
langoest, zeekreeft
zeekreeft zonder
zonder sch
schaaragosta,
aara'idica, ff wapenkunde,
wapenkunde, heraldiek.
heraldiek.
[reno
ara'idica,
[reno
ara'ldlco, agg
agg heraldisch;
heraldisch; wapen-;
wapen-; sost
sost m
m
ara'ldfco,
heraldicus, wapenkundige.
wapenkundige.
heraldicus,
ara'ldo, m
m heraut,
heraut, wapenkoning.
wapenkoning.
ara'ldo,
aramento, m
m beploeging,
beploeging, bewerking
bewerking (v.
(v. de
de
aramento,
akkers).
akkers).
ara'ncia, ff ~~ oranjeappel,
oranjeappel, sinaasappel.
sinaasappel.
ara'ncia,
arancia'io, m
m sinaasappelenkoopman.
sinaasappelenkoopman.
arancla'Io,
aranciata, lf orangeade,
orangeade, sinaasappellimonade.
sinaasappellimonade.
aranclata,
r-t

aranciato
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arcale, m cleur-, poortboog; rustboog; vorkaraneiato, agg orangc(klcurig).
been (der vogels).
araneiera, f oranjerie.
araneino, m mandarijntje; ~ goudhaantjc; arcanamente, avv heimelijk.
arca'ngelo,
arca'nglolo, m aartsengel.
agg oranje.
arcano, m geheim; agg geheimzinnig; geara'neio, m oranjeboom; agg oranjc.
heim, verborgen.
arare, vi bewerken (de akkers), ploegcn; ,J,
de ankers achter zich slcpcn, voor anker arcare, vt met den boog schieten; fig bedrijvcn;
Ie aeque, de wateren doorploegen; ~ diritio, rech t door zee gaan.
arativo, aratio, agg beploegbaar; terreno ~,
bouwland.
aratore, m ploeger, bouwknecht; agg bove ~,
aratorio, agg landbouw-, akkcr-. [ploegos.
aratro, m ploeg.
aratura, f beploeging; ploegtijd.
arazzeria, f verzameling, fabriek v. van Goarazzo, m gobelin.
[belins.
arbltra' gglo, m $ arbitrage; koersberekening,
bij verhandeling van buitenl. effecten.
arbltrale, agg scheidsrechterlijk.
arbltrare, vt beoordeelen, schatten; vi &
~rsi, vr als scheidsrech ter oordeelen of
optreden; eigendunkelijk beslissen.
arbltrarlamente, avv eigenmachtig, eigendunkelijk.
arbltra'rio, agg willekeurig, eigendunkelijk;
pena arbitrar ia, aan den rech tel' overgelaten straf; potere ~, onbeperkt gezag.
arbltrato, m arbitrage; scheidsrechterlijke
uitspraak; ambt van scheidsrechter.
arbl'trlo, m zelfbestemming; eigenmachtigheid, goeddunken; onbeperkte macht;
libero ~, vrije wi!; di proprio ~, eigenrnachtig; ein mio --', 't is in mijne macht;
per ~, willekeurig.
a'rbltro, m scheidsrechter, arbiter.
arborare, vi met boomen beplanten; ,J, bernasten.
arboreo, agg boomachtig; corna arboree,
vertakt gewei.
arborescente, agg ~ boomachtig groeiend;
de boomstammen omslingerend; boomvormig.
arboscelIo, arbuscelIo, m boompje; kleine
arbusto, m struik, heester.
[boom.
arca, f kast, kist met gebogen deksel; kneedtrog, baktrog; geldkist; I' Area delI' Allian7,a, l' Area Salata, de Ark des Verbonds; l'arca di Noe, ark van Noach;
~ di scienza, schatkamer van geleerdheid, groote geleerde.
Arcade, m Arkadier; lid van de "Arcadia"
in Rome; fig phantastische, aileen op den
uiterlijken vorm lett end dichter.
Arca'dla, t letterkundig genootscha p te
Rome; fig vereeniging van diehters zonder
geest of gevoel.
arca'dico, agg arcadisch; gekunstel(1.
arcadore, m boogschuttcr.
area'lco, agg archa1sch, overoud; verouderd.
arcalsmo, m archalsme, veroudcnle uitc1rukking.
,-.oJ
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driegen, afzetten; L. boogvormig maken;
vr kromtrekken (van hout).
arcata, f groote boog; welving, arcade;
streek (met strijkstok); boogschot, pijlschot; X kogelbaan (v. geschut); ~ di
stomaco, overlading van de maag; tiro
in ~, X krombaanvuur.
arcato, agg krom, gebogen.
arca'vola, f bet-overgrootmoeder.
arca'volo, m bet-overgrootvader.
archeggiare, vt krommen, ombuigell; vi
met den strijkstok over de snaren gaan;
de viool stemmen.
arche'ggio, m streek op de viool, stemmell
(van de viool).
archeologla, f archeologie, oudheidkunc1e.
archeologlco, agg archeologisch, oudheidkundig; pezza ~, eell ouderwetsch, aartsvaderlijk mensch.
archeologo, m archeoloog, oudheidkundige.
archetlpo, m grondvorm, grondtype; voorbeeld, model.
archetto, m boogje; f strijkstok; lijsterstrik.
archlbuglata, f X musketschot, haakbusschot.
archlbu'glo, archlbuso, m X haakbus, buks.
archibuslere, m X haakbusschutter; geweermaker.
archlglnna'slo, m hooger gymnasium; eerste
universiteit (v. Bologna en v. Rome).
archlmandrlta, m archimandriet; overstc
(van een Grieksch orthod. klooster).
Archlmede, m Archimedes.
archlpendolo, m schietlood.
archlpenzolare, vt met het schietlood richten; (p pass) ~ato, loodrecht gericht, 100<1archlpenzolo, m schietlood.
[recht,
archltettare, vt (bouwplan) on twerpen; DCstek maken; fig bedenken, verzinnen,
plannen smeden.
archltetto, m architect, bouwkundige.
archltettonlco, agg architectonisch.
archltettura, f bouwkunst, architectuur;
bouw, plan, teekening (van een gebouwJ.
architrave, m L. architraaf; onderbalk,
bindbalk.
archl'vio, m archief; ~ domestico, huisarchief; ~ nazionale, rijksarchief.
arehlvlsta, m archivist.
arci-, aarts-, opperste-, hoofd-, over-, zeer-.
areibeato, agg overgelukkig.
arcibeI\o, agg buitengewoon schoon.
arclbriccone, m aartssehclm.
arciconsolo, m aartsconsul: president der
"Accademia della Crusca" te Florence.
~rsi,

4

arcidiacono

lijfwacht.

arcifa'nfano, m grootspreker, bluffer.
arcignamente, avv ruw, grof.
arcigno, agg wrang (smaak); fig ruw, grof,
onbeschoft.
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areldia'eono, m aartsdiaken.
areidia'volo, m opperste duivel.
arcidioeesi, f aartsdiocees.
arclduea, m aartshertog.
arcidueale, agg aartshertogelijk.
arcidueato, m aartshertogdom.
arciduchessa, / aartshertogin.
arciere, arciero, m boogschutter; arcieri, PI

ardiglione, m tong (eener gesp).
ardimento, m waagstuk; koenheid; durf.
ardimentoso, agg koen, moedig, vermetel.
ardire, vi ~rsi, vr den moed hebben; wagen;
durven; zich vermeten; sost m moed, durf;
vermete1heid; aver ~ di tar qc., het hart
hebben iets te doen.

arditamente, avv vermetel, moedig, driest.
arditezza, / stoutmoedigheid, vermetelheid,
driestheid.

ardito, agg gewaagc1; stoutmoedig, vermeteI,
driest; impresa ardita, gewaagde onderneming; due miglie ardite, twee geede
mijlen; misura ardita, ruime maat, goed
gewicht; saZita ardita, steile helling; larsi

areile, m meeltrog; kast, latafel.
arcimatto, agg aartsgek.
arcione, m zadelboog, rondhout; zadel.
~, vermetel worden.
arcipelago, m archipel; eilandenrijk.
arditotto, agg rtlim van maat.
areipresbiterale, agg aartspriesterlijk.
ardore, m hitte; gleed; fig hevige begeerte;
arciprete, m aartspriester.
hartstocht; ijver, vuur; vurigheid (van
arcipretura, / waardigheid, ambt van een arduamente, avv moeieIijk.
[paarden).
aartspriester; kerspel van een aarts· arduitii, / steilheid, steilte; moeielijkheid.
priester.
a'rduo, agg steil; moeieIijk, bezwaarIijk.
arcispedale, m hoofdhospitaal (eener stad). a'rea, / bouwterrein; vlakte.
arcivescovado, m aartsbisdom; waardigheid, area to, m zie aerato.
paleis van een aartsbisschop.
areca, I ~ betelnootpalm, pinang.
arcivescovlle, agg aartsbisschoppelijk.
arem, m harem.
arcive'seovo, m aartsbisschop.
arena, / zand; kampplaats (in de amphitheaareo, m boog; kromming; A gewelfboog,
ters); arena; amphitheater; zeestrand;
gewelf; welving; doorgang; l' strijkstok;
mobile, drijfzand.
~acuto, ~ a sesto acuto, spitsboog; ogief; arena' ceo, agg zandig; zanderig.
celesta, regenboog; ~ di stomaco, mis- arena'rio, agg zandig, zand-; pietra armaria,
selijkheid; ~ trion/ale, triomfboog; struzandsteen.
mento ad ~, l' strijkinstrument; e un arenositii, I zandigheid, zanderigheid.
buon ~, hij is een uitstekend vioolspeler; arenoso, agg zandig; fig onzeker, wankelaver l'~ Tungo, sluw, vlug van begrip zijn;
baar; onbestendig; terreno ~, zandgrond.
tendere l'~, den boog spannen; chi troppo arente, agg droog.
lira l' ~ 10 spezza, al te veel gespannen areoIlto, m zie aereolito.
breekt de boog, de boog kan niet altijd areometro, m areometer, dichtheidsmeter.
gespannen zijn.
areona'uta, & zie aereonauto.
areobaleno, m regenboog.
Areopa'go, m Areopagus; fig Iichaam dat
arcola'io, m winde; haspel; garenwinder; fig
over gewichtige beslissingen uitspraak
windbuil; girare come I' ~, veel haast en areoplano, m vIiegtuig.
[doet
drukte maken; mettersi in capo l'~, zich areosta'tico, agg zie aereostatico.
muizenissen in 't hoofd halen.
areostilo, m A ruime zuilenrij.
arcone, m groote boog.
arfasatto, m knoeier, broddelaar.
arconte, m archont.
arganello, m draaiboom, tourniquet.
arcuato, agg gekromd; gewelfd; gambe arcu- a'rgano, m windas; kaapstander, gangspil.
ate, sabelbeenen.
argenta'io, m zilversmid.
arcu'ccio, m halve hoepel, waarover een dek argentare, vt zie inargentare.
is gelegd (boven kinderen).
argenteo, agg zilverwit; zilveren.
ardente, agg brandend; gloeiencl; vtlrig; argenteria, I zilverwerk.
hartstochtelijk; ijverig; occki ardenti, fon- argentiera, I zilvermijn.
kelende oogen.
argentiere, m zilversmid, zilverwerker.
ardentemente, avv ijverig; vurig.
argenti 'fero, agg zilverhoudcnd.
ardenza, / gloed, vuur; ijver.
Argentina, RepubbZica ~, Argentijnsche Rea'rdere, vt branden, verbranden; aansteken,
publiek.
in brand steken; fig ontvlammen; vi bran- argentino, m SJ bliek, blei; ~ zilverschoon;
den, ontbranden; fig van hitte omkomen;
]udaspenning; ag~ zilverachtig, zilverwit;
fonkelen, glinsteren (van oogen); ~ di qd,
voce ~a, glasheldere stem.
iem. hartstochtelijk beminncn, begeercn; argento, m zilver; zilverwerk; zilvergehl;
Zegna da ~, brandhout.
~ /ilato, zilverdraad; ~ dei gatti, talk;
ardesia, .I leisteen, lei.
talks teen; ~ in lama, bladzilvcr; ~ in
J""Oo..I

argentone
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verghe, staafzilver;
vivo, kwikzilver;
nitrato d'.-..J, helsrhe steen, nitras argenti;
aver 1'",-, vivo in C()yPO, kwik in 't lijf hehbcn, niet kUllllcn stil staan; tarsi d'""-,, grijs

argentone, m nieuw zilver.
[wonlen.
argllla, I klei, pottenbakkersaanle.
argilla'ceo, agg kleiachtig, kIei-; terrcno ~,
argilloso, agg kleihoudencL
[kleigroncl.
arginamento, m imlijking; afclamming; clijkbouw.

arginare, vt inclijken, afdammen;

~rsi,

vr

zich in een wal insluiten.

arginatura, arginazione, f indijking; afdamming; ~ d'un liume, kanaliseering.
a'rgine, I dam; wal, dijk; waterkeering; kaai;
indamming"; lig hinderpaal; tegenstancl;
~ maestro, bandijk.
arginello, m aarclophooping; kacle.
Argo, m Argus; aver gli oeeM d'~, Argusoogen hebben; a~, m ~ argusfazant;
argusschip; 00 argusvlinder.

argomentare, I vt op iets duiden, iets aanwijzen; if fumo argomcnta il fuoco, de rook
cluidt aan dat er vuur is; II vi gevolgtrekkingen maken; bewijsgronden aanvoeren;
argumenteeren; meenen, denken; III~rsi,
vr zinnen op, zich moeite geven.
argomentazione, f argumentatie, bewijsvoering.
argo mento, m argument; bewijsgroncl; redeneering; miclcleI; aanleicling; onderwerp
(eenH verhandeling); overzicht van den
inhoud; ~ eornuta, dilemma.
argon, m argon (bestandcleel cler lucht).
Argona'uta, m Argonaut; de groote nautilus (poliep).
arguire, vt besluiten, de gevolgtrekking
maken; bewijzen; duidelijk maken.
argutamente, avv scherpzinnig, spitsvondig.
argutezza, I scherpzinnigheid; geestigheid,
spitvondigheid.
arguto, agg scherpzinnig, geestig, slagvaardig, sluw, scherp; schril (geluid); slank.
argu'zia, I scherpzinnigheid, geestigheid;
geestige zet.
arguzlbla, I kwinksIag; ui; moppig woord.
a'rla, I sost I L. ruimte tusschen twee zuilen;
uitzicht, gelaat; uiterlijk, air, houding;
schijn; J' aria, lied; melodie, wijs; hoogmoed, terughoudendheid; colpo d'~, verkoudheid; ~ dei sorbetti, cafe-chantantliedje; ~ del volta, gelaatsuitdrukking
(schilderk.); aver l' ~ Iii .... , er nitzien
als; campare d'~, van de lucht leven,
zeer weinig eten; cantare ad ~, J' op het
gehoor af zingen; dare ~ a una slanza,
een kamer luchten; darsi I',...., di, den
schijn, het air aannemen van; lar castell i
in ~, Iuchtkasteelen bouwen; mandare
qd a prender~, iemanel buiten de deur
zetten; prender un poco d'~, een luchtje
scheppen; stare in ~ can qd, iemancl met

armadillo
terughouelenclheiel bebandelen, op gespallnen voet staan; all' ,-..,,, in wanorde,
Inislukt; 11aar dell schijn; all' ,-.." aper!a,
in de opcnluch t, onder den blooten hemeI;
alldar,; all' ~, mislukkcn, geen uitwerking
hebhen; giudicare all',...." naar den schijn
oordeelen; a mezz·,...." niet te hoog; dire
qc a mezz' ~, iets met halve woorden
zeggen; i",t ~ , in de lucht, zonder grond;
per ,...." in de lucht zwevend, vrij zwevend;
esserci per,...." in de lucht hangen, dreigen;
intendere per ,...." terstond begrijpen; bemerken; portare qd per ,...." iemand opheffen; lit:: meesleepen; II interj ruimte,
plaa ts claar!
arlane'slmo, arianlsmo, m arianisme.
Arlanna, f Ariadne.
ariano, agg arisch; razza ariana, arisch ras.
arldamente, avv dor, droog.
arldezza, arid ita, f dorheiel, droogte; onvruch tbaarheid; geesteloosheid.
a'rldo, agg dor, droog, onvruchtbaar; geestloos.
arlegglare, vt veel gelijken op, er llitzien als;
luchten (kamers); """rsi, vr op elkaar gelijken.
arl'ete, ~ ram 0; J, stormram; L. muurbeer;
J, rams chip "
Arrete, m l!ll Ram (teeken v. d. dierenriem).
arletta, I I korte meloclie; kort lied.
arlmmetlca, I zie aritmetica.
aringa, I ;s,;J haring; ~ aflumicata, gerookte
haring, bokking; ,...., marinata, gemarineerde haring; zie ook arringa.
arlngo, m zie arringo.
arlo so, agg luchtig, vrij; aanzienlijk; schoon;
wonderlijk, moeielijk.
a'rlsta, f gebraden varkcnshaas.
arista, I zie resta.
arlstocrate, m aristocraa t.
arlstocra'tlco, agg aristocratisch; sost m
aristocraat.
arlstocrazla, f aristocratie.
Arlstotlle, m Aristoteles.
aritmetlca, I rekenkunst.
aritmeticamente, avv langs rekenkundigen
weg.
aritmetico, agg rekenknndig; sost m rekenknnelige.
arlecchlnata, I hansworstenstreek; grap;
kluchtspel; harlekinade.
arlecchino, m harlekijn; potsenmaker; jig
persoon zonder waareligheiel of karakter.
Arlotto, m Arlotto (priest. nit ele Ise eeuw,
bekenel door zijn geestigheid en zijn verwaartoosd uiterlijk); jig slecht gekleecl,
verwaarlooscl persoon.
arma, f l'~ di lanteria, het wapen der infanterie; zie verder arme.
armacollo, ad,...." avv aan den schonder, en
bandouliere.
armadillo, m .l'~ gordeldier, armadil.
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arma'dlo, m kast; ""' a muro, wandkast.
armenta'rio, agg kudde·; sos! m herder.
armalillo, armaiuillo, m wapcllsmid, wapen· armento, m kudde.
handelaar; geweermaker.
armeria, I wapenkamer; wapenmuseum.
armamenta'rio. m X tuighuis; instrument,'n- armi'gero, agg gewapenel, strijc1baar; krijgskamer (in hospitalcn);
haftig.
armamento, m bewapening, wapcnillg; J, armilla, I (Archcol.l armband; ji!1 lllctakn
uitrusting; bemanning.
ring om de hemelglobe; b. lijst in den
Armando, m Herman.
vorm van cen ring.
armare, I vi wapenen, bewapenen; uitrusten; armillare, agg in den vorm van een armpantseren; monteeren; ,....- la baionetta, de
banel; slera ,....-, uit ringen bestaande bol
bajonet opzetten; ,....- it lucile, het geweer
tot verklaring van de beweging der heme!·
laden; ,....- una strada /errata, een spoorlijn
lichamen.
tot exploitatie gereed maken; ,....- una armistl'zlo, m wapenstilstand.
volta, een gewelf stutten; II vi & ,....-rsi, zieh armonla, f harmonie; overeenstemming;
wapcnen; uitrusten; de wapenen opnemen.
welluidendheid; fig goede verhouding;
arma'rio, m zie armadio.
eensgezindheid.
armata, I weermacht, strijdkrachten; ,....- di armonica, f J" harmonica.
mare, zeemacht; ,....- di terra, landleger. armonicamente, avv harmonisch &.
armato, agg gewapend, bewapend, voorzien armonico, agg harmonisch, wellllidend,
van; a mano armata, gewapenelerhanel.
eenelrachtig, eensgezind.
armatore, m J, reeder.
armonio, m J" harmonium.
armatura, I bewapening, uitrusting; pantser; armoniosamente, avv harmonieus, welluiinraming; deurkozijn; eleurbekleeeling;
dend.
beslag; armatuur, metalen geraamte; armonioso, agg harmonieus, welluidend.
ijzercn banden enz. waareloor een machine armonizzare, vt in overeenstemming brellbijeengehouden wordt; stukhouten; ge·
gen; harmoniseeren; vi overeenstemmen,
wei (van hert); anker (v. magneet); J" i harmonieeren, bij elkaar passen.
voorteekening.
I armoriale, m \Z:J wapenboek.
arme, f wapen; wapensoort; \Z:J wapen- arnesa'cclo, m slecht gereedschap; slechte
schild, geslaeh tswapen; armi, pl troepen, arnesare, vt optuigen (een paard). [kerel.
krijgsvolk; ,....- bianca, blank wapen; ,....- da arnese, m gereedschap, werktuig, instruluoco, vuurwapen; ,....- da punta, stootment; harnas; huisraad; bagage; kleeding,
wapen; armi dotte, ge1eerele wapens (arnitrusting; J, takelage, zeilwerk; (fig)
tillerie en genie); fatto d',....-, wapenfeit,
cattivo ,....-, slechte, liederlijke kerel; ,....- di
gevecht; gente d·,....-, krijgsvolk; maneggio
questura, 5pion, geheime politieagent;
delle armi, X handgrepen; piazza d' armi,
essere in buono, cattivo ,....-, goed, slech t
paradeplaats; re d',....-, (0 wapenkoning,
gekleed zijn; lig zieh in goec1e of slechte
heraut; sala d',....-, schermzaal; ,....- in
omstandigheden bevindcn.
ispalla!. X op schonder 't geweer; ,....- al a'rnia, f bijenkorf.
piede! zet af geweer!; abassare Ie armi, de arnia'io, m bijenstal.
wapenen strijken; het wapenbord intrek- a'rnica, f ~ wolverlei, arnica.
ken; deporre le armi, de wapens neer- arnlone, m nier.
J.eggen; gridare aU·,....-, te wapen roepen; arnotto, m kleine rooc1vinnige visch uit de
passare per le armi, X fusilleeren; prendere
Arno.
Ie armi, ele wapenen opvatten; sonare aro, mare (vlaktemaat); ~ aronskelk.
all',....-, alarm blazen; tenere in armi, onder aroma, f aroma; bouquet (v. wijn).
de wapens houden.
aroma'tico, agg aromatisch, welriekend;
armegglamento, m steekspel; tournooi.
ttomo ,....-, zonelerling man.
armeggiare, vi de wapenen voeren, steek- aromatlzzare, vt kruiden, met kruiden, spespelen houden; fig heen en weer draven,
cerijen toebereiden; parfumeeren.
den boel door elkander smijten.
aromato, agg gekruid; aromatisch.
armegglatore, m steekspeler, strijder in een aromato, m zie aroma.
tournooi.
arpa, I harp.
armeggio, m heen en weer gedraaf; bedrij- arpagone, m J, enterhaak; vrek, harpagon.
vigheid; verwarring.
arpeggiamento, arpe'gglo, m J" gebroken acarmegglone, m druktemaker; plaaggeest;
coord in snelle opeenvolging gespeeld.
intrigant; streber.
arpeggiare, vi J" op de harp spelen; een
armel, m ~ wilde ruit, f.
arpeggio spelen.
armelIino, m ~ hermelijn; ~ marillen- arpese, m D. ijzeren kram.
boom (soort abrikoos).
arpia, f harpij; booze vrouw, feeks.
Arm/mia, f Armenie.
arplcare, vi opklimmen, klauteren; fig zich
Armeno, agg armenisch; sost m Armenier.
het hoofcl breken.
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arplone, 1n cleurduim (waarop het hcngsel
draait); arpioni, pi slecht schrift, 11anepooten.
arpista, 1n & I harpspeler, harpsjlcclstcr.
arra, t ondcrpand.
arrabattarsi, vr zich veel mociie gcven, i11spannen.
arrabblamento, 1n woede; razernij, dolheid.
arrabblare, I vi razend worden; dol worden; v66r de rijpheid verwelke11, indrogen; arrabbiar dalla lame, van honger vergaan; II I"".'rsi, vr woedencl, razend worden.

arrabblato, agg woedend, razend; dol (v.
honden); all' arrabbiata, in groote haast,
in allerijl.
arrabblatura, f razernij, woede, verbittering.
araffare, vt met geweld nemen; naar zich
toe rukken, pakken.
arramplcarsl, vr opklauteren; ,-..,ysi a qc,
If. opklimmen tegen.
arrancare, vi haastig wegstrompelen; haastig en toch moeielijk gaan; fig zich plagen,
zich moeite geven; J, snel en met inspanning roeien.
arrandellare, vt knevelen; samcnsnoeren;
met een knuppel naar iets werpen; fig
voor een lagen prijs wegwerpen.
arranglare, vt (gallicisme) ordenen, regelen.
arraplnarsl, vr zich veel moeite geven; zich
aftobben: woedend worden.
arrappare, zie arraffare.
arrecare, I vt brengen, aanbrengen; overgeven; fig veroorzaken, voortbrengen;
toesehrijven, te berde brengen; II ~rsi vr
zieh begeven, zich vervoegen; zich gereed rnaken (iets te doen); ,-..,rsi a anare,
zich tot eer aanrekenen.
arredare, vt uitrusten, ver~ieren; nleubileeren.
arredo, 1n huisraad, gereedsehap; meubels,
kamerversiering; uitrusting; (fig) arredi, pI
kleeding; bagage; J, takelwerk; takelage;
arredi sacri, kerkelijke gereedschappen.
arremba'gglo, m entering.
arrembare, vt J, aanklampen, enteren; ~rs1:,
vr zieh steunen op, met moeite voortsleepen.
arrembato, agg met knikkende knieen, met
sleepende aehterbeenen (v. paarden). uitgeput.
arrenamento, 1n J, stranding; mislulddng,
stagna tie, stoornis.
arrenare, vt op het zand loopen; stranden;
jig blijven steken; vt met zand schuren,
afwrijven.
arrendersl, vr zieh overgeven; fig toegeven,
zich voegen; buigzaam zijn; ~ a qc, iets
inwilJigen.
arrende'vole, agg buigzaam, lenig; fig toegeeflijk, plooibaar.
arrendevolezza, f buigzaamheid; toegeeflijkarrendevolmente, avv zie arrendevale. [heid.

arrivo

arrestarc, I vt tegenhouden; bel etten; ophouden; verhinderen; gevangen nemen, aanhouden, arresteeren; beslag leggen, in
beslag nemen; ~ Ie rua!e, de remschoenen
aanJeggf'n; II r-'Ysi, 1)r inhouc1cn, staan
blijvcn; stilstaan.
arresto, m oponthoud; vcrtraging; aanhouding, gevangenneming, arrestatie; arrest.
arretare, vi met het net vangen.
arretrarsl, vr achteruitgaan, terugwijken.
arretrato, agg achterstal1ig, ten achter;
sast 1n achterstallige schuld:
arri'! interi. hu! huut! Toeroep om trekdieren aan te sporen.
arricchlmento, 1n verrijking.
arricchlre, vt rijk maken, verrijken; vi & vr
rijk worden, zkh verrijken.
arrieciamento, tit het friseeren, krul1en zetten; fig verstijving (v. schrik); ontzetting.
arrlcclare, I vt friseeren (de haren); oprollen,
ineen wikkelen; een muur bepleisteren; II
vi van angst achteruit deinzen, te berge
rijzen (de haren); III ~rsi, vr kruJlen; de
veeren overeind zetten (v. angst); lig
ontstellen.
arrieciatura, f frisuur; Jaag pleisterkalk.
arricclolamento, m frisuur, kru11en, inbranden der haren.
arrieelolare, vt krullen, friseeren (het haar);
~rsi, vr zich krullen (het haar).
arrl'dere, vi toelachen; fig begunstigen.
arrlflare, vI & vi verloten; verdobbelen, om
iets dob belen.
arrimare, vt J, stu wen, stouwen.
arrlnga, f toespraak, redevoering.
arringare, vi toespraak, rede houden; vt toespreken; F onderhanden nemen.
arringo, arlngo, m tournooiveld; kampplaats; krijt; (fig) entrar nell' ~,in 'tkrijt
treden.
arrlsehlare, vi wagen, op 't spel zetten, aan
gevaar blootstellen; ,-.., un uava per guadagnar un bue, een spiering uitgooien om
een kabeljauw te vangen.
arrlsehlato, agg gewaagd, gevaarvol; koen,
ondernemend.
arrlsehle'vole, agg vermetel, waaghalzerig.
arrlsieare, & zie arrischiare &.
arrlva'blle, agg bereikbaar.
arrlvare, I vi aanlanden; aankomen; geraken; komen; overkomen, gebeuren. voorvallen; ~ a trent 'anni, de dertig bereikt
hebben; ~ al punta di fare, zieh laten
meesleepen om (iets) te doen; nan ~,
niet lang genoeg zijn (kleeren); II vt bereiken, inhalen; fig slaan, verwonden,
aanraken, treffen.
arrivato, p. pass aangekomen, bereikt, aangeland; ben ~! wees welkom; dare it ben ~
a qd, iemand welkom heeten.
arrivlsta, m arrivist, strever.
arrlvo, 1n aankomst, komst; aanlanding.
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arrizzare, vt oprichten.
arrobblare, vt met meekrap rood verven.
arroccare, vt I roqueeren (in het schaakspel);
2 den draad op het rokken winden.
arrocchlare, vt in stukken breken; oprollen;
fig verknoeien; vi knoeien, prutsen.
arrochlre, vi heesch worden.
arrogante, agg aanmatigend, driest, arrogant; sost In onbeschaamd, aanmatigend
mensch.
arrogantemente, avv aanmatigend, driest.
arroganza, t ·aanmatiging, onbeschaamdheid,
overmoed.
arrogare, vi een meerderjarige als kind
aannemen.
arrogarsl, VI' zich iets aanmatigen; zich vermeten.
arrogl! voeg er bij! verder!.
arrolamento, In werving (van soldaten);
dienstneming (bij het leger).
arrolare, vt werven, aanwerven; ~rsi, vr
zich laten werven, soldaat worden, rlienst
nemen.
arrolatore, m werver, ronselaar.
arronclgliare, vi met een haak grijp€'n, haakvormig ombuigen; ~rsi, VI' zich ine€'nrollen; zich krommen; een hoogen rug
zeUen (van een kat).
arronzaral, arronzlnarsl, fI1' zich vennoeien.
arrossare, vt rood maken; vi rood worden;
een kleur krijgen.
arrosslmento, m schaamrood, kleur.
arrosslre, vi blozen, een Ideur krijgen.
arrostlre, vt roosteren, braden; vi uitdrogen,
verdorren.
arr6sto, I m dwaling, vergissing, fJ)Ut; gebraad; gebraden vleesch; --eli bue, r05tbief; far in~, een bok schieten; II agg
gebraden, g€'roosterd; tm po' ~, een weinig aangebrand; euoeere ~ qe, iets aan
het spit of op den rooster braden.
arrotamento, m het slijpen, scherpen (op
het wiel).
arrotare, I vt slijpen, scherpen, wetten (messen); glad maken, polijsten; F afwrijven,
verslijten, afslijten; met het wiel aanrijden;
lI,....,rsi, VI' zich aftobben, veel drukte maken; ,....,rsi intorno a qd, om iemand heen
draaien; in elkand€'r rijden (twee wagens
met de wielen).
arrotatura, f het slijpen.
arroUno, m scharenslijper.
arroto, m toevoeging; toevoegsel; per ~,
hovendien; gli arroti, m pi de ambtenaren
van de bank van leening; W assessoren
van de bestnurders der Florentijnsche
republiek.
arrotolare, vt oprollen, in elkander rollen.
arrotondare, vt afronden.
arrovellare, vt tot toorn prikkel en; ,....,rsi, VI'
in woede geraken; (interj) eke io arrovelli!
't is om razend te worden.
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arroventare, vt gloeiend maken, gloeien; jig
ontbranden.
arroventlre, vt zie arroventare.
arroveselamento, m omkeering, omwendillg.
arrovesc!are, & zie roveseiare.
arrovesc!o, a rovescio, avv juist omgekeerd,
av€'rechts, integendeel; Ie eose vanno ~,
de zaken loop en scheef.
arrozzlre, vi ruw, wild worden, verwilderen.
arruffamatasse, m & f ruziezoek€'r, twiststoker.
arruffamento, m verwarring.
arrutfapopoll, m volksmenner, opruier.
arruffare, I vt in wanorde brengen; storen,
onderste boven werpen; ~ it pelo, het
haar; de veeren opzetten (v. dieren, die
boos worden); fig boos worden; II ~rsi,
VI' in verwarring, wanorde geraken.
arrullatamente, avv in wanorde, verward,
wanordelijk.
arruffato, agg verward, in de war; verwilderd; wanordelijk, ongeregeld.
arrufflanare, vt koppelen; fig optooien.
arrufflo, m verwarring, wanorde; warboe!.
arruffone, m ,....., na, f twistzoeker, rustverstoorder.
arrugglnlre, vi & arrugglnlral, VI' roestig
worden; roesten; geel worden (van bladeren); fig inroesten.
arrUgglnlto, agg verroest, roestig.
arsella, f m05se!.
arsenale, m arsenaaI; scheepsbouwwerf,
tnighuis; wapenkamer; fig rommelkamer.
arsenal Otto, m werkman ·in een arsenaal;
scheepswerker.
arsenlco, m arsenicum, rattenkruit.
arsl, f (Gram.) arsis; verheffing van stem bij
't uitspreken v. e. lettergreep.
arsleclare, vt aanbranden, verzengen.
arsl'cc!o, agg gezengd, licht aangebrand; uitgedroogd, dor.
arslone, m droogte, brandende hitte; vuur
(van de koorts).
arso, p. pass van ardere.
arsura, f groote hitte; droogte; brandende
dorst.
artanlta, / ~ alpenviooitje, cyclamen.
artatamente, at-v kunstmatig, sluw, listiglijk.
artato, agg kunstig; sluw, listig, bedrieglijk;
gckunsteld.
arte, f kunst; kunstvaardigheid; regelen der
kunst; beroep, handwerk; W gilde; kunstgreep, list; streek; zwarte kunst, tooverkunst; Ie ar/i, gilden, ambachten; arti
liberali, de vrije beroepen; Ie belle arli,
de schoone kunsten; ~ del ealzo/aio,
schoenmakershandwerk; Ie arti del disegno,
de beeldende kunsten; ~ magica, tooverkunst; far /,,....,, tooverij bedrijven; far
un' ~, een kunst, beroep uitoefenen; fare
~ di qe, handel in iets drijven; een zaakje
uit iets maken; saper l'~, de tooverkunst
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verstaan; scrivcre con malta ,-.....;, schrijvcn
volgens de regelen der kunst; chi ha ~ ha
parle, die wat geleerd heeft, komt altijd
terecht; ad ~, a bell' ~, door list, door
een streek.
artefatto, agg kunst-, kunst1l1atig; vervalscht.
arte'flee, m handwerker; bewerker; auteur;
uitvinder; il sommo~, de opperste Bouwmeester.
arteml'sla, I It. bijvoet.
arteria, f slagader; hoofdverkeersweg.
arterlale, agg slagaderlijk.
arterloselerosl, f arteriosc!erosf', bloedvatverkalking.
arterloso, agg slagaderlijk, slagader-.
arteslano, agg artesisch; pozzo ~, artesische
put.
a'rtieo, agg arktisch, noordelijk; polo ~,
noordpool.
artieolare, I vi de ledematen bewegen; articola la gamba, steek het been uit; ~ Ie
parole, de woorden duidelijk op elken
lettergreep drukkende uitspreken, articuleeren; II ~rsi, vr zich bewegen; III
agg de lede1l1aten, gewrichten betreffende.
artieolatamente, avv duidelijk, gearticuleerd.
artieolato, agg duideJijk uitgesproken, gearticuleerd; (Gram) met het lidwoord
saa1l1getrokken; van gewrichten voorzien; geleed (dier); arlicolali, m pI gelede
dieren.
artieolazlone, I gele(ling; gewrkht; articulatie; duidelijke uitspraak.
articoletto, m courantenartikeltje, entrefilet.
articollsta, m dagbladschrijver, artikelenschrijver.
artl'coJo, m artikel; $ handelsartihl (Gram)
lidwoord; ~ di lede, geloofsartikel; ~
di fonda, hoofdartikel; ~ indeterminato,
onbepaald Iidwoord; in ~, nell'~ di
marte, in 't laatste oogenblik, in 't stervensuur.
articoJoso, agg vlug, lenig.
artlere, m handwerksman.
artlflclale, agg kunstmatig, kunst-; lion:
artificiali, kunstbloemen; luochi artificiali, 111 PI vuurwerk.
artiflclalmente, avv kunstmatig.
artlfl'do, 111 kunstwerk; kunstvaardigheid;
kunstgreep, list, sluwheid; luochi d'~,
vuurwerk.
artlflclosamente, avv kunstig; gemaakt; gekunsteld; sluw.
artlflclositil, I kunstigheid; gekunsteldheid
gemaaktheid.
'
artlflcloso, agg kunstig; gekunsteld, onnatuurlijk; zinrijk; sluw; listig.
artlflzlere, m vuurwerker, vuurwerklllaker.
IIrtlfl' zlol & :zie artificio &,

artiglano, m handwerkslllan; agg handwerks-; soeiefa artigiana, werkliedenvereeniging

artigllere, 111 artiller;',t.
artlgllerla, I X artillerie; geschut; ~ da
assedio, belegeringsgeschut; ~ da campagna, veldartil1erie; ~ grossa, zware
artillerie; ~ di m01ltagna, bergartillerie;
parco d'~, artilleriepark, geschutpark;
pezza d'~, stuk geschut.
artl' gllo, m klauwo.
artiglloso, agg klauwachtig; van klauwen
voorzien.

artlmone, m J, bezaanszeil; hezaansmast,
achterste mast.

artista, m artist, kunstenaar; gildebroe(\er.
artisUcamente, avv artistiek, kunstvaanlig.
arti'stlco, agg kunstvaanlig, kunst-, artistiek.
arto, m gewricht.
artocarpo, m ~ broodboom.
Artofllace, m t..l Bootes, ossemlrijver (sterrenbeeld).

artrlte, m It. arthritis, jicht.
artrl'tlco, agg ~ de gewrichten betreffendc;
jichtig.

Arturo, m Arthur; t~ Arcturus.
ar u'splce, m QJ waarzegger.
arusplclna, I QJ kunst van waarzeggen uit
de ingewanden der dierpn.

aruspl'clo, m waarzegging.
arza'gola, arza'voJa, i J. taling.
arzente, agg brandend (v. sterke drank).
arzlgogolare, vi luchtkasteelen bouwen, fantaseeren, zonderlinge invallen hebben.

arzlgogoJo, m gril; zonderlinge inval; sophistische verklaring, fantastisch woordens pel; fantastische uitvinding.
arzlllo, agg stevig, krachtig; kras; prikkclend, lllousseerend.
a'saro, m It. hazelwortel, mansoor.
asbesto, m asbest, steenvlas.
A'scari, m pi Askari's, Italiaansche kolonialc
troepen uit inlanders bcstaan in Erythrea
en Benadir.
asca'ride, m spoelworlll, ingewandsworlll.
asce, f zie ascia.
ascella, f okselholte.
ascendentale, agg in opklimlllen(~C lijn (verwantschap).
ascendente, m verwant in opklimmentle lijn,
ascendent; overwicht, invloed; aver buon
~, onder cen goed gesternte geboren zijll;
aver un grande ~ su qd, grooten invlocd
op iemand hebben; agg opstijgenc1, klimmend.
ascendenza, I voorvaderen in de rechte lijn.
asce'ndere, I vi opstijgen, opgaan, opkomen,
ten hemel varen; de hoogte bereiken van;
II vt bestijgen; klimlllen op; Ie spese ascendono a .... , de kosten bedragen ....
ascendlmento, m opstijging, beklilllllling.
ascenslone, t opstijging, bestijging; helne!-

ascensore

aspettare

vaart (van Christus); "-' retia, l!1 rechte
klimming van een hemellichaam.
aseensore, m lift, stijghokje.
aseesa, I s tij ging .
aseesso, m
abces; etterbuil.
aseeta, m asceet.
aseetlea, I ascetiek.
aseetleo, agg ascetisch, streng vroom.
a'sehero, m harteleed; kommer; verch- iet;
begeerte.
asehlare, a'schlo, zie astiare, astio.
a'sela, I bijl; uomo latta all'~, ongemanienl
mensch.
asclare, vt met de bijl kloven; met de bijl
bearbeiden.
aselata, f bijlslag; dare un' ~, een overijld
vonnis yellen; een twist bijleggen zonder
te onderzoeken wie gclijk heeft.
aselolvere, I vi de vasten breken; ontbijten;
II sast m ontbijt.
aselssa, f abcis.
aselte, f "f buikwaterzllcht.
aselugamano, m handdoek.
aselugamento, m afdroging.
aselugapenne, m pennewisscher, inktlap.
asclugare, I vt drogen, uit-, afdrogen; droog
leggen; F "-' un fiasco, een flesch leegdrink en; II ,,-,rsi, vr drogen, zich afdrogen;
droog worden.
asclugato'lo, m badhanddoek, badmantel.
asclugatura, f droging, uitdroging.
aselu ttamente, avv koel, sec, onbeleefd.
aseluttare, vt zie asciugare.
aselutezza, f droogheid, dorheid, magerheid.
aselutto, agg droog, dor, mager, uitgeteerd;
"-' di denari, van geld ontbloot; "-' can
parole, met kocle woorden; sana ~, ik ben
platzak; rimanere all'~, op het droge
zitten.
aseluttore, m dorheid (v. h. land); droog
weder.
asclepl'ade, f ~ engbloem, een giftwercnde
plant.
aseolta, f hoorcn; ~ schildwacht, post; far
l'~, op wacht staan, op ,Ie loer staan.
aseoitante, agg toehoorend, opmerkzaam;
sast m toehoorder.
aseoltare, vt toehooren, toeluisteren, opletten;
ausculteeren.
aseoltatore, m -trice, f toehoorder; tochoorascoltazione, f "f allscllltatic.
ester.
aseolto, m het toehooren, gchoor; dare ~,
gehoor verleenen; fig verhooren; mettersi
in "-', aandachtig lllisteren.
asco'ndere, vt & zie nascandere &.
aseri'vere, I vt toeschrijven; inschrijven; indeelen; "-' a lode, als lof aanrekenen; II
~rsi, vr zich toeschrijven, toerekenen.
asello, m SY wijting; pissebed.
asettleo, agg l' aseptisch.
asfa'itleo, ag{? asphaltholldend; Lago ~,
Asfa'ltlde, / Doodc Zee.
lDoode Zee.

-r

-r

asfalto, m asphalt.
asflssla, f
verstikkillg_
asflssiare, vt verstikken.
asfodelo, asfodillo, m ~ affodil.
A'sla, f Azie.
asla'tleo, agg aziatisch; A"-,, m Aziaat.
asllo, m toevillchtsoonl; vrijplaats; asyl;
diritto d'~, asylrecht; "-' infantile, bewaarschool, kinderbewaarplaats.
aslmmetrla, / ongelijkvormigheid; gebrek
aan symetrie.
asl'mmetro, aSimmetrleo, agg asymmetrisch,
nict symmetrisch.
a'slna, f ezelin.
asina' eelo, m ruwe, dOlllme kere!'
aslna'gglne, f ezclachtigheicl; clomhcid.
aslna'lo, m ezeldrijver.
aslnata, f ezelritje; fig domme streek, eze1ach tigheid.
asl'ndeto, m (Gram) asyndeton, zinsverbinding zonder voegwoorden.
aslnello, m lief, mooi ezeltje.
aslneria, f domheic1, ezelachtigheid.
aslneseamente, avv ezelachtig.
asineseo, agg ezelachtig.
asinlno, agg ezels-; ezeJachtig; latte "-',
ezelinnemelk; tosse asinina, kinkhocst.
aslnita, f ezelachtigheid; onwetendheid.
a'slno, m eze1; fig domkop; ponte dell'~,
ezelsbrug; ~ risaUto, dommc parvenu;
credere che un ~ voli, zich alles laten wijsmaken; dare dell' "-' a qd, iemancl voor
ezel uitschelden; fare come 1'''-' al coytelio,
weldaclen met onc1ank vergelden; lavare il
capo all'~, welc1aden bewijzen aan een
onclankbare; (prov) alla prova si scoytica
I'~, aan de vrllchten kent men den boom.
asinone, m groote eze1, domoor.
asl'ntote, asl'ntoto, m asymptoot.
asma, f
asthma; aamborstigheid, kortademigheid.
asma'tleo, agg asthmatisch; kortademig;
stile "-', stijl in kortc volzinnen.
asoJare, I vi licht waaien, wuiven; frissche
lllcht scheppcn; 1I1't luchten; III ,,-,Ysi, vr
versche lucht schepp en.
a'solo, m zllchtje, tochtje; dare "-' ai panni,
de klecren te luchten hangen.
asparageto, m aspergebed.
aspa'rago, m ~ asperge.
asperateria, / luchtpijp.
asp erg ere, vt besprcnke1en, Lesproeicn; bestrooien (met zout enz.), poedercn; met
wijwater besprenke1en.
asperges, m wijwaterkwast.
asperita, f scherpte, wrangheid; strengheid;
ruwheid.
asperslone, f besprenkeling.
aspersOrlo, m wijwaterkwast.
aspettare, I vt afwachten, wachten; loeren,
op iemand wachten; ~ a gloria qd,
icmand met ongeduld verw;lchteni "-' la
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provvidenza, de handen in den schoot Ieggen; II~rsi, vr (op iets) rekenen; qui t'aspcttavo, dat dacht ik weI van U; aspettalo,
(iron) pas op! wacht cellS wat!; me l'aspctlava, claar rekende ik op.
aspettatlva, f afwachting, afwachtcnde houding, verwachting; vcnnoeden, spanning;
messo in ,..." op wachtgcld gesteld; superare ogni,..." aIle verwachting overtreffen.
aspettazione, I verwachting, hoop, uitzicht;
persona di grande ~, veel be10vend persoon.
aspetto, m het wachten, verwachten; vertraging; l' pauze; aanblik, aanschijn;
uiterlijk, gelaat; uitzicht; zijde; gezichtspunt; lii!1 onderlinge stand der hemeIlichamen; stanza d'~, wachtkamer; tre
battute d'''', l' drie maten pauze; prendere
un altra "', een ander aanzien verkrijgen,
zich anders voordoen; stare in ~, in afwachting zijn van; op de loer liggen; dai
manti si ka l' ~ della citta, van de bergen
heeH men het gezicht op de stad; a primo
~, op den eersten blik; satta questo~,
onder dit gezichtspunt, van dit standpunt beschouwd.
a'spide, m adder; fig kwaadwillige.
aspirante, agg inademend; strevend, dingend (naar); tromba ~, zuigpomp; sost m
adspirant, sollicitant.
aspirare, vt inadelllen, inzuigen, opzuigen;
(Gram) een letter aanademell; vi ~ a qc,
zeer naar iets vedangen, streven; dingen.
aspirativo, agg aanademend.
aspiratore, 1n inhalator.
aspirazlone, J ademhaling; opzuiging; asp iratie, aanademing; streven, verlangen,
het dingen.
aspo, m haspeI; zijdespoeI.
asporta 'bile, agg draagbaar, beweegbaar.
asportare, vi wegdragen, voortbewegen; T
verwijderen (een gezwel).
.
asportazioDf. I wegvoering, voortbeweging;
l' wegneming, extirpatie (van een geaspramente, avv ruw, streng, bits. [zwel.)
aspregglare, vt den mond samentrekken; fig
ruw, bits behandelen.
asprezza, f wrangheid, scherpte; ruwheid;
asprigno, agg zuurachtig.
[oneffenheid.
asprino. agg frisch ";UUL
as pro, I agg wrang, scherp, hard; (v. e. weg)
ruw, oneffen, hobbelig; (v. h. weer) ruw,
guur; (geluid) scherp, krassend; lig barsch,
ruw, hard, bijtend; C1tre aspre, zware
zorgen; II sost m scherpte, wrangheid;
zuurheid; barschheid.
ass a feUd a, t duivelsdrek.
assa'ccia, I verrotte plank.
assaettare, vi treffen (met een pijl); jig pijn
doen.
assaettato, agg mager; zeer, uiterst; cam ~,
allerliefst; triste ~, dooc1sbec1roefd.

assaggiare,

assedio

vt proeven, beproeven; lig
smakcn, gcnieten; onderzoeken, toetsen;
X verkenncn, op kondschap uitgaan;
~ la liberta, de vrijheid lief krijgell.
assaggiatore, m proevcr, fijnproevcr; toetser,
kcnnneester (van metalcu).
assa'ggio, m het procven; prod; monster;
proefjc; toetsing; X verkenning.
assai, avv genoeg, voldoende, in overmaat;
~ per tempo, heel vroeg; aver ~ di una
cosa, genoeg, van iets hebben; epilt piccolo
assai assai, hij is aanmerkelijk kleiner;
m' importa ~ di, er ligt mij weinig gelegen aan; a lare ~, hoog~tens; sos!. m molti
pocki Janna un ~, veel kleintjes maken
een groote.
assai'ssimo, avv zeer veel.
assalimento, m zie assalto.
assalirc, vi aanvallen; X bestormen; jig met
vragen bestormen, overladen (met scheldwoorden); treffen.
assalitore, assaltatore, m aanvaller.
assaltare, vt aanvaUen, bestormen.
assalto, m aanval; bestorming; assaut, wapenfeest; dar l'~ a una lortezza, eene vesting bestormen; (fig) dar l'~ a una persona,
bij iem. aandringen op, iem. bestormen
met; dar l'~ a una casa, zich met groote
begeerte op iets werpen.
assaporamento,m het proeven, genieten van.
assaporare, vt proeven; smaak in iets krijgeu;
genieten van.
assaporire, vt smaak aan iets geven.
assassina, I moordenares (scheldwoord).
assassin amen to, m vermoordering; moprd;
gewelddaad; zware beleediging.
assassinare, vt vermoorden; fig ernstig benadeelen, groot Ieed berokkenen, kwe11en;
~ qc, bederven, te gronde richten.
assassi'nio, m sluipmoord, moord; lig gewelddaad; schreeuwend onrecht.
assassino, m moordenaar, roover; ~ da
strada, straatroover; agg moorddadig,
I asse, I plank, deeI.
[laaghartig.
z asse, I as [van een rad, van de aardeJ;
~ di rotazione, omwentelingsas.
3 asse, m III as (Rom. koperen munt); ~
patrimoniale, vaderlijk erfdeel; familiegoed.
assecchire, vi uitdrogen, vermageren.
assecondare, vt begunstigen, ondersteuncn,
verhooren (een bede); opvolgen (een raad).
assediamento, m zie assedio.
assediante, m belegeraar; agg belegerend,
belegerings-.
assediare. vt belegeren, blokkeeren; Iastig
vallen (met verzoeken).
assediatore, m belegeraar; lig Iastig persoon.
ass\!dio, m beleg, belegering; fig het Iastig vallen (met verzoeken &); bestormen; oploop
(voor een Ioket, ingang &); abbandonare
l'~, het beleg opbreken; porre l',...., a, het
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beleg slaan voor; rompere l'~, een belegerde stad ontzetten.
assegnamento, m aanwijzing; $ assignatie,
schriftelijke aanwijzing 01' betaling; inkomsten, rente, jaarwedde; hoop; uitzicht;
fare ~ sopra qd, 01' iem. rekenen.
assegnare, vt $ toewijzen (iem. een geldsom), vaststellen, vastzetten, bepalen (de
rente); toekennen (eigenschappen); aanvoeren (beweegredenen); ~ fede a qd,
iem. geloof schenken.
assegnatamente, avv spaarzaam; bijzonder.
assegnatezza, f spaarzaamheid, zuinigheid;
geregeld leven.
assegnato, p. pass van assegnare; agg spaarzaam; voorzichtig; sost. m CO assignaat
(tijdens de Fransche revolutie).
assegnazione, f toewijzing; $ assignatie,
check; vaststelling, bestemming.
assegno, m rente, pensioen, inkomsten; provisie; $ aanwijzing, mandaat; '"'-' bancario,
check.
assemblea, f vergadering; X verzamelen
(signaal), appel.
assembramento, m 01'1001'; samenscholing;
verzameling van troepen.
assembrare, vt verzamelen, samenbrengen;
~si, vr zich verzamelen; samenrotten.
assemprare, vt copieeren.
assennatamente, avv verstandig; oordeelkundig.
assennatezza, f gezond verstand; oorde~l,
bedachtzaamheid.
assennato, agg verstandig, oordeelkundig.
assenso, m inwilliging, toestemming.
assentarsi, vr zich verwijderen, weggaan.
assente, agg afwezig; sost. pI gli assenti, de
afwezigen.
assenteismo, m absentisme, voortdurende
afwezigheicl.
assentimento, m inwil1iging, toestemming.
assentire, vt toestaan, billijken, inwilligen,
toelaten; vi tevreden zijn met.
assenza, l afwezigheid; gebrek; in ~ di, bij
afwezigheid van.
assenziente, agg toestemmend; ~ suo padre
met toestemming van zijn vader.
assenzio, m ~ alsem; absint; fig bitterheid,
verdriet.
asserella, f plankje; beddeplank.
asserenare, zie 1'assenerare.
asserire, vt verzekeren, beweren, beamen.
a'ssero, m kleine balk.
asserpolarsl,vr zich kronkelen(als een slang).
asserragliare, t't versperren, barrikadeeren.
assertivo, agg bevestigend, verzekerend, beamend.
asserto, m verzekering, bevestiging.
assertorio, agg in: giuramento ~, bevestigende eed.
asserzione, f bewering; ~ gratuita, ongegronde, onbewezen bewering.

assessore, m assessor, toegevoegd ambtenaar, helper; ± wethouder; I""'-' anziano,
plaatsvervangelld burgemeester.

assestamento, m ordening, regeling; ~ del
bilancio, evenwicht van het budget.
assestare, I vt in oIde brengen, regelen; 01'ruimen (een huis); ~ un colpo, een goed
gemikten slag toebrengell; ~ gli interessi,
zijn zaken regelen; II ~rsi, vr passen, geschikt zijn voor.

assestatamente, avv ordelijk; verstandig.
assestatezza, f onle, regelmaat.
assestato, agg ordelijk, stipt.
assetare, vt dorstig maken; fig met begeeIte
vervullen; vi dorst hebben, dorsten naar.
assetato, agg dorstig, begeerig naar.
ass etta mento, m ordening, inrichting; L.. 't
zakken (van een nieuwgebouwd huis).

assettare, vt regelen, opruimen, in orde
brengen; ontwarren; ~rsi, vr het zich
gemakkelijk maken, zich inrichten, zich
tooien; L.. zakken (v. e. nieuwgebouw(\
huis).
assettato, agg ordelijk, verzorgd.
assettatura, f regeling; in rich ting; tooi,
sieraad.
assettatuzzo, agg opgesierd, mooi opgetuigd;
sost m fat, pronker.
assetto, m oIde, ordelijke inrichting; versiering; mettere, porre in ~, in orde brengen, inrichten; tenere in,......." in orde, zuiver
houden; ~ d' una imposta, oplegging
eener belasting; agg zie asseUato.
asseverantemente, avv verzekerend, bevesasseveranza, f verzekering.
[tigend.
asseverare, vt verzekeren, bevestigen.
asseveratlvo, avv bekra~htigend, verzekeasseverazione, f verzckering.
[reud.
A'ssia, f Hessen; ~ elettorale, Keur-Hessen.
assiano, agg Hessisch; A~, m Hes.
assicella, f dun plankje; dakspaan.
assicuramento, m verzekering, zekerstelling.
assicuranza, f zekerheid, zelfvertrouwen.
asslcurare, I vt verzekeren; vaststellen, bevestigen; zeker maken, met zekerheid
vervullen; I"J una casa, een huis verzekeren; ~ un credito, borgstelling geven (van
een schuld); ~ leitere, %JI brieven met aangegeven geldswaarde laten aanteekenen; II
~rsi, vr zich verzekeren, behoeden tegen
(koude enz.); zich overtuigen, vergewissen; ",-,ysi d'una citta, zich vall eene stacl
meester maken, bezetten.
assicurata, f %JI aangeteekencJe brief; agg
zie assicurato.
assicuratamente, avv met zekerheid.
assicurato, agg verzekerd; casa assicurata,
verzekerd huis (tegen brandschade); sost
m verzekerde (tegen ongevallen &).
assicuratore, m assuradeur; (agg) societa assicuratrice, verzekeringsmaatschappij.
assicurazione, f assuran tie verzekering,
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zekerheidstelling; ~ cOlltro gl' incendi,
assurantie tegen brandschatle; ~ mutua,
onderlinge verzekering; ~ sulla vita,
levensverzekering.
asslderare, vi van koutle verstij yen, bevriezen; dood gaan (van planten).
assl'dersi, VI' gaan zitten, zich nederzetten;
lig gelegen zijn bij.
asslduamente, avv aanhoudend, met volharding.
assldultia, I volharding; aanhoudende vlijt;
standvastigheid.
assl'duo, agg volhardend, onverdroten, onverpoosd; volijverig.
assleme, avv tezamen, samen; star~, samenhangen; lig bijeenpassen.
asslepare, vt met een heg, heining omsluiten,
omheinen; ,"""",rsi, VI' een heg vormen; het
uitzicht beletten; zich om iemand samcndringen.
asslllo, m paardenvlieg, brems; lig hevige
begeerte; gli e entrato I' ~ di lare qc, hij
heeft zich in het hoofd gezet iets te doen.
aS5lmlgIlare, & zie assomigliare &.
asslmllare, vt assimileeren, in zich opnemen,
vereenzelvigen; gelijk maken; (Gram) een
letter met de nevenletter gelijk maken.
asslmllatlvo, agg assimileerend, versmeltbaar.
asslmllazlone, I assimilatie; vereeniging, gelijkmaking.
assl610, m 3! ooruil.
assl6ma, m axioma; grondstelling.
assloma'tieo, agg onweerlegbaar, zeker; als
een axioma.
Assl'rla, I Assyrie.
asslsa, I uniform, livrei; III accijns.
asslse, I pi corte d'assise, hof van gezworenen, hof van Assisen.
asslsUnte, agg bijwonentl, aanwezig; sost m
aanwezige; helper, assistent.
asslstenza, f tegenwoordigheid, aanwezigheid, bijwoning; bijstand, hulp, ondersteuning; ~ pubblica, burgerlijk armbestuur.
assl'stere, vi tegenwoordig zijn, bijwonen;
bijstaan, helpen, behulpzaam zijn, geneeskundige hulp verleenen; (fig) la lortuna
non m'assiste, het geluk dient me niet.
assitare, vt ruiken, den reuk van iets hebben;
snuffelen; het spoor zoeken; ~rsi, VI' zich
aan een plaats gewennen.
asslto, m planken beschot; planken vlocr.
asslu610, m zie assiolo.
asso, m aas (in het kaartspel), de een (op
domino- op dobbelsteen); esser ~ lisso,
zeker waar zijn, esser I'~, nummer een
zijn, uitstekend in zijn soort zijn; rimanere
in,..." in den steek gelaten worden; (PTOV)
o ,..., 0 sei, alles of niets.
assoelare, vt zich voegen bij; deelgenoot
worden; vereenigen, bijeenbrengen; ,""",si,

zich vereenigen, associeeren; zich aansluiten; ~rsi a un giorllaic, zich abonneeren ,op eell courant.
assoclato, agg vereenigtl, toegetreden, geabonneerd; sost m deelgenoot, associe;
abonne, lid.
assoclatore, m colporteur, dagbladagent.
assoclazlone, f vereeniging, deelneming; genootschap; maatschappij, assoeiatie; abonnement; inteekening; biblioteca d' '""""',
leesinrichting.
assodamento, m verharding; stolling, ver
stijving.
assodare, vt harden; lig vastheid geven; bevestigen, duurzaam maken, versterken;
-rsi, VI' hard, vast worden, verdikken,
stollen; zich bevestigen.
assoggettamento, m onderwerping.
assoggettare, vt onderwerpen, temmen; ~ Ie
passioni, de hartstochten bedwingen;
-Tsi, VI' zich onderwerpen, zich voegen
in iets.
I assolare, vt aIleen laten; slechts eene
kaart van dezelfde kleur houden.
2 assolare, vt in de zon leggen, aan de zon
blootstellell.
3 assolare, vt laagsgewijze uitspreiden; in
lagell leggen.
assolatio, agg op het zuidell gelegen.
assola to, agg I aan de ZOll blootgesteld;
zOllnig; 2 in lagen gelegd.
assoleare, vt voren trekken; ploegell.
assoldamento, m X werving.
assoldare, vt aanwerven, in dienst nemen;
~ Tsi, VI' dienst nemen, soldaat worden.
ass6lto, p. pass van assolvere.
assolutamente, avv onbeperkt, onvoorwaardelijk; absoluut; zeker, zonder twijfel, bepaald.
assolutismo, m absolutisme; onbeperkte
regeerillgsvonn.
assolutlsta, m aanhanger van het absolutismc.
assoluto, I agg absoluut, onbeperkt; ballerina
assoluta, eerste danseres; bonta assoluta,
grenzelooze goedheid; I' Essere - , het
Ollbegrensde Wezen (God); necessita
assoluta, onvermijdelijke noodzakelijkheidi II p. pass van assolvere.
assolut6rlo, agg '" vrijsprekend; breve assolutoria, aflaatbrief.
assoluzlone, I absolutie, vrijspreking; openbare en algemeene absolutie.
ass61vere, vt vrijspreken; R K. de absolutie
geven; bevrijden, ontheffen van eenc verplichting; -rsi di qc, zich van iets afmaken.
assomlgllanza, t gelijkenis; overeenkomstigheid.
assomlgllare, vt vergelijken; gelijk maken;
vi _ a qd, op iemand gelijken; ......,rsi, vr
gelijken op, op elkaar gelijken.
tiT
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assommare, vt voltooien, tot cell goed cinde assurdamente, avv dwaas, ongcrijmc1.
assurdita, f ongerijmdheid, dwaasheill; onbrengen.
zin.
assonante, agg gelijk klillkend, klank-; rima
~, rijm waarbij allecn de klillkers ge- assurdo, agg ongerijmd, dwaas, dom, onzinnig; sost m zie assurdita; dimostrazione
lijk zijn, assonantie.
per~, bewijs uit het ongerijmde.
assonanza, j gelijkluidendheid.
assu'rgere, vi zie assorgere.
assone, m dikke plank, dee!.
assonnacchiato, agg half ingeslapcn, slaap- asta, f steel, schacht; staf, stang; fig
dronken.

lans, speer; op- of neerhaal van eenletter;

~ del compasso, been van een passer;
assonnamento, m insluimering.
assonnare, vt slaperig maken; vi inslapen,
~ of ~ Pllbblica, openbarc (gedwongen)
in slaap vallen; fig nalatig worden.
vcrkoop; veiling; auctie; r--' privata, vrijass on nato, agg slapcrig, door slaap bevanwillige verkooping; venderc all' ~, bij
assopire, vt sussen, in slaap wiegen.
[gen,
opbod verkoopen.
assorbente, agg opslurpend, absorbeerell(1. a'staco, m zeekreeft.
assorbere, vt zie assorbire.
astante, agg assisteerend; medico ,...." gcassorblmento, m inzuiging, opslurping; wegneesheer van dienst, dokter van de wacht;
tering.
gli aslanli, de aanwezigen, de omstanders.
ass orb Ire, vt inzuigen, absorbeeren, verterell; astata, I lansstoot.
inslokkell; boeien, geheel in beslag nemen. astato, agg met de lans bewapcncl; sost m
assordamento, m vcrdooving; gesllis in dc
lansier, lansdrager.
ooren.
asteggiare, vi streepjes schrijvcn, oefencil
assordare, assordlre, vt verdoovcn; jig gein 't schrijven.
raas veroorzaken, ielllancl hoorcn cn zicn astemlo, agg onthoudend, matig.
docn vergaan.
astenersl, vr zich onthouden (van drankcn).
asso'rgere, vi zic sorgcre.
astimla, f l' asthenie; zwakte, verval van
assortimento, m sorteering, assortilllcnt,
krachten.
stel.
astensione, f onthouding, rna tigheid.
I assortire, vt ordenen, sorteeren; ~ ~tna astergente, agg
afvocrend.
bottega, een winkel van waren voorzien. astergere, vi reinigen, afdrogen, afwrijven;
2 assortire, vt door het lot aanwijzen; verpurgeeren, afvocren.
loten.
asterlsco, m sterretj e *.
assortlto, agg I goed voorzien; gcsorteerd, asterlsmo, m l!l1 sterrenbeeld, sterrengroep.
geordend; 2 door 't lot aangewezen; uit- a'stero, m ~ aster.
verkoren, door het lot begunstigd.
asterolde, f asteroId; kleine planeet.
assiirto, p. pass van assorbere; agg in ge- astersione, f uitwassching, reiniging.
dachten verzonken, geabsorbeerd.
asterslvo, agg l' schoonmakencl, purgeeassottigliamento, m verdunning, vcrfijnillg,
rcnd.
vermagering; jig verfijning, beschaving. astiare, vt bellijdcn; ~si, vr clkander llijd
assottigliare, vt verfijnen, verdunnen; schertocdragen, niet kunnen uitstaan.
pen (een kling); dunner worden; ~ la asticcluiila, f steeltje, staafje; steel van penmente, den geest scherpen; ~ il palrisee!; werpspies; L. dakspar.
manio, het vermogen veIDlindercll; r-rsi, astlnente, agg onthouclzaam, matig.
vr dunner, fijner, spitser, scherper worden, astinenza, f onthondzaamheid, matigheid;
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afnemen, verminderen; zich verdiepen.

vastcn; jar

tot onderneming van openbare werken.

van geest.

vordering; Maria Heme1vaart.

verstrooid.

f""o-',

vasten.

assottlgliata, f verdunning, vcrfijning; dar a'stio, m nijd; afgnnst; wrok; aver,...., a qd
un '~ a un lerro, een kling een weinig
boos op iem. zijn; far ,...." nijd opwekken.
scherpen.
astlosamente, avv astloso, agg nij dig, afassottlgliatura, f zie assottigliamcnto.
gunstig.
assuefare, vt gewennen (a qc. aan iets); astore, m ~ havik; fig sluw, valsch, mensch.
~si, vr zich gewennen.
astra' ere, vt zie astrarre_
assuefazlone, I gewenning, gewoonte.
astra'galo, m kootbeen; bikkel; L.. kraalassu'mere, vt nemen, op zich nemen; vcrlijst; parelsnoerornament; lj: hokjespeul.
heffen, benocmen, bevorderen.
astrale, agg astra aI, sterre-; lampada ~,
Assunta, f Maria Heme1vaart.
astraallamp, sterre1amp.
assunto, m taak, opdracht; plicht; bewering; astrarre, vt afzonderen, afscheiden, aftrekbewijsgrond.
ken; lig afzien van; ~rsi, vr zich verassuntore, m pachter, ondernemer; societa
strooien, verstrooid zijn.
assunlrice di lavori pubblici, maatschappij astratta'ggine, f verstrooiclheid, afwezigheid
assunzione, f verheffing, verhooging, be- astrattamente, avv abstract, afgetrokken,
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astrattezza

astrattezza, t afgetrokkenheid, abstractic,
vcrstrooidheid.

astratto, I agg afgezondcrd, afgetrokken; abo
stract; verstrooid; onbenoemd (getal);
II sost m zelfstandig naamwoord dat een
abstract begrip aanduidt b.v. hoogte.
astrazlonc, t afzondering, abstractie; abstract begrip; verstrooidheid; fare,....., di
qc, afzien van iets, niet in aanmerking
neInen.

Astrea, f Astrea; !!1 weegschaal (teeken v.
d. Dierenriem).

astretto, p pass van astringere; agg genoodzaakt, verplicht.

l' samentrekkend, ash'ingeerend; argomento ,....." overtuigende bewijsgrond; (sost) gli astringenti, Pl samentrekkende, astringeerende middelen.
astrl'ngere, vt samentrekken; stoppen; fig
dwingen, noodzaken.
astro, m stcr, gesternte.
astrologare, vi sterrenwichelarij bedrijven;
fig voorspellingen doen, vermoedens
uiten, fantasccren.
astrologla, f stcrrenwichelarij.
astrologlcamente, avv astrologico, agg astrologisch.
astrologo, m astroloog, sterrcnwichdaar.
astronomia, f sterrenkunde.
astronomico, agg sterrenkundig.
astronomo, m sterrenkundige.
astrusamente, avv verward, onbegrijpelijk,
duister.
astruseria, t verwardhcill, duisterheid; F
warboel.
astruso, agg duistcr, vcrwarc1; susl m duister·
heid, verwardheid.
astu'ccio, m foedraal; schccdc; juweclen-,
instrumentendoosje.
astutamente, avv listig, sluw.
astutezza, I sluwheid, slimheid.
astuto, agg sluw, slim; arglistig; verstandig,
opgewekt (v. kinderen).
astuzla, f sluwh eid, listigheic1, sluwe streck;
illtrigc.
atana'sla, t ~ rein varcn.
atassla, I 1: ataxie, stoornis in de willekeurige lichaamsbeweging.
a'tava, I betovergrootmoedcr.
atavlsmo, 11< atavismc.
atavl'stlco, agg atavistisch.
a'tavo, 111 betovergrootvader.
atelsmo, m atheisme; godloochellillg.
ateista, 111 gocUoochenaar, atheist.
atel'stlco, agg atheistisch, ongeloovig.
Atene, I Athene.
ateneo, m atheneiim; school V. geleerden.
Atenlese, m Athener.
a'teo, m atheist, godloochenaar.
atermlco, aggl athermaan, geen warmte
doorla tend. ~:}'
Atlante, m Atlas; Atlasgebergte; a~, atlas
astrlngente, agg
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attaccato

(kaartcllboek en eerste halsweryel); L),;
a tlant, balkdrager.
atJa'ntlco, agg atlantisch; lllonstcrachtig, gcweIdig; Oceano A,....." Atlantische oceaan.
Atlantlde, I Atlantis.
atleta, m athleet; worstelaar.
atletica, f athletiek, krachtsport.
atletico, agg athlctisch.
atmosfera, f atmosfeer; dampkring.
atmosferico, agg atmosferisch.
atolIo, m atoI, rillgvormig koraaleilaucl.
at ornico, agg atomisch.
a'tomo, m atoom.
atonia, I
verslappiug, lichaamszwaktc.
atrablIla're,
aan galziekte lijdend, zwartgallig; fig prikkelbaar, melancholisch.
a'trlo, m atrium; yoorhof; voorhal.
atro, agg zwart, donker; fig treurig, smartelijk; vuil.
atroce, agg wreed, schrikwekkend; vreeselijk;
vista ~, vreeselijke aanblik.
atrocemente, avv gruwzaam, vrceselijk.
atroclta, I wreedheid, gruwzaamheid; afgrijselijke, schrikwekkende daad.
atrofia, I 1:' atrophie, uittering, verschromatroflco, agg atrophisch, wegterend. [peling.
atrofizzarsl, vr wegkwijnen, wegteren.
a'tropa, I vergiftige wolfskers, belladouna.
atroplna, f
atropine.
attacca'gnolo, m spijker, nagel; fig voorwendsel, uitvlucht, muurhaak.
attaccalite, m twistzoeker, ruziemaker.
attaccamento, m het aanhangen; verbinding; lig aanhankelijkheid, genegenheid;
band.
attaccapannl, m k1cerenhanger, kapstok.
attaccare, I vi aaneenkleven; hechten, aannaaien, yastmaken; hangen (aan), ophangen; opleggen (een pleister); lig overdragen, aansteken; aanvallen, aangrijpen;
overvallen (een ziekte); ,....., un avviso, een
biljet aanplakken; ~ battaglia, een gevecht bcginnen; ,....., i cavalli, de paarden
aanspannen; ,-......, fuoco, vuur aannlaken;
,....., un mcrso, een beet toebrengen; ,....., qd
nel onore, iemand in zijn eer aantastcn;
attaccarla con uno, het met iemalld aanbinden, in strijd geraken; II ~rsi, vr zich
hechten, vastklampen aan; lig partij
kiezen voor; op iemand steunen; zich
gelegen laten liggen; vermaak in iets vinden; zich mededeelen, zich voortplanten;
~rsi a una cosa, de hand uitsteken naar
iets; III vi kleven, kleverig zijn; hortend
spreken.
attaccatl' cclo, agg kleverig; lig lastig, indringerig; (v. ziekte) besmettelijk, aan"
stekelijk; sost m zaksel; korst (van eten)
aan de pan.
attaccato, agg opgehangen, Yastgekleefd;
aangevallen; aanhankelijk; stare,....., a qc,
zich streng aan iets houden.

r
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attaccatoio

attico
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attaecato'lo, m haak, nagel (om iets aan op attentamente, aVe' aandachtig, opmerkzaam.
attentare, vi cell aanslag doell, naar het
te hangen).
leven staan; ~ alla propria vita of a Sf
attaecatura, f verbindingspunt, aanknoostesso, de hand aan zichzelf slaan; ~rsi, vr
pingspunt; aankleefsel.
zich
vermeten, den moed hebben.
attaeeavestl, m ~ klis, kleefkruid.
attaeehlno, m 1 ruziemaker; 2 aanplakker. attentato, m aanslag.
attaeco, m aanvaJ; voorwendsel; verwijt; attentatilrio, a.gg misdadig, geweiddadig.
span (paarden); equipage; verbineling; attento, agg oprnerkzaam, oplettend; beleefel, voorkomend; vlijtig; star~, acht
~ nervoso, zentn;vaanval; dar r-o..I, gelegeven, opletten; ¥. aUenti! geeft acht; pas
genheiel geven; prendere un ~, een voorop; ~chr! ... , gelet op ...
wendsel aangrijpen.
attagliarsi, vr bevallen, passen; zich voegen. attenuamento, m verdunning, verzachting.
attenuante, agg verdunnend, verzachtend;
attaglioiare, vt in kleine stukken snijden.
attapinamento, m het zich aftobben; moeite,
sost. 1'1 Ie attenuanti, pl verzachtende
zorg; droefheid, terneergeslagenheid; kIagen; eHenele, kommer.
attapinarsi, vr zich aftobben, afwerken; vol
zorg leven; klagen.
attarantato, agg door de tarentnla gestoken.
attardare, & zie tardare &.
attastare, vt zie tastare.
attecchlmento, m wasdom, gedijen.
attecchlre, vi wortel schieten, gedijen, opbloeien; vt bijeenbrengen, sparen.
attedlare, vt zie tediare.
attegge'vole, agg behendig, handig, beweeglijk.
atteggiamento, m gebaar; houding; wijze van
optreden.
atteggiare, vt eene houding geven, eene uitdrukking (aan het gelaat geven); ~rsi, vr
zich eene houding geven; zkh voordoen
attempatello, agg oudachtig; ouwelijk. [also
attempato, agg bejaard, van gevorderden
leeftijd.
attendamento, m het opslaan der tenten;
tentenkamp.
attendarsi, vr tentcn opslaan, de legcrplaats
betrekken.
attendimte, p pres wachtend; agg opmerkzaam; donna ~ aile eure domestiehe,
vrouw die het huishouden doet; sost m
oppasser (v. officier).
attendere, I vt opmerkzaam zijn, opletten;
zich wijden aan, overgeven aan; afwachten, wachten op; ~ di qc, iets nauwkeurig
waarnelnen, in overweging nelnen; ~ una
promessa, een belofte nakomen; II~rsi, vr
zijn aandacht vestigen, moeite aan iets
besteden.
attendi'biJe, agg 1'1 in overweging te nemen.
attenente, agg toebehoorend, be!reffende;
sost m aanhoorige, verwant, naastbestaande.
attenenza, f toebehooren, toehoorigheid; verwantschap; betrekking.
attenere, vt behooren, toebehooren, betrekking hebben, in verbinding staan; ~rsi,
VI' zich houden, vasthouden aan, steunen
op; opvolgen, zich regelen, aansluiten;
~rsi a una cosa, aan eene zaak de voorkeur geven, zich aan eene zaak houden.

omstandigheden.

attenuare, vt dunner maken; fig verminderen, verzachten , verzwakken; r-;rsi, vr
dun, fijner worden, minder worden.

attenuazlone, f zie attenuamento.
attenzione, f oplettendheid, opmerkzaamheid; beleefdheid, minzaamheid; persona
piena d'~, cen zeer beleefd persoon; fare
~, opletten; stare in ~ di qc, ergens op
wachten.

atterramento, m nederwerping, vernietiging.
atterrare, I vi 01' den grond werpen; omver-

werpen; ¥. slechten, met den grond gelijk
maken; fig verpletteren, diep vernederen,
'te gronde richten; yellen (boomen);
~l'occhio, den blik ter aarde slaan; II
~rsi, vr zieh op den grond werpen; fig
zich vernederen, verootmoedigen.
atterrimento, m schrik, verbijstering, vrees;
aanslibbing.
atterrire, vt schrik aanjagen, doen ontstellen; voce atterrita, angstige stem; ~rsi, vr
verschrikt, beangst, moedeloos worden.
attesa, ! afwachting; in ~ dei suo': com-andi,
di pronta risposta, in afwachting van uwe
orders, bevelen; van een spoedig antwoord.
atteso, p pass opgemerkt, gewacht; agg 01'merkzaam, zorgzaam; bezig, sluw; stare
~, 01' zijn hoede Zijll; conj met betrpkking tot, gelet op; a/tesa la sua malattia.,
met het oog op zijn ziekte; ~ eke,
overwegende dat ... , gezien dat ...
I attestare, vt verzekeren, verklaren, getuigenis afleggen; getuige zijn.
2 attestare, I vi met de hoofdell of uiteinden
aan cIkaar verbinden; verbinden (kanalen); aan de hoofdeinden verbonden zijn;
II ~rsi, VI' zich verbinden, verzamelen
(troepen); tot een treffen komen (Iegers).
attestato, m attest, getuigschrift; getuigenis;
bewijs, teeken.
attestatura, f verbinding (van het kopeinde);
lasch.
attestazlone, t verzekering, bewijs; getuigschrift, attestatie.
attlclsmo, m atticisme; geestig, gezegde.
a'ttleo, agg attisch; sierlijk, smaakvol; sale

attrappirsi

attiepidire
~,

attisch zout, fijne geestigheid; sost m
.6. attiek, bovenbouw cener muur, die
een dak verbergt.
attlepldlre, vi lauw maken.
attlgulta, I aangrenzing, belending; nabuurschap.
attl'guo, agg belendend.
attlliarsl, vr zich optooien; lig zich fijn voordoen.
attlllatarnente, avv sierlijk, met smaak.
attlliatezza, I sierlijkheic1, goec1e smaak (in
zij ne kleeding).
attlliato, agg goec1gekleed; nauwsluitend (v.
kleeren).
attlliatura, f verfijndheid, overdreven sierlijkheid (in zijne kleeding).
a'ttlrno, m oogenblik; oogwenk; in un ~, in
een oogwenk.
attlnente, agg zie atienente.
attlnenza, f zie atienenza.
attl'ngere, vi water putten; aftappen (wijn);
inwinnen (berichten); ervaren, begrijpen.
attl'nla, I zeeanemoon, actinia.
attlrare, vi aantrekken 2, tot zich trekken,
aanlokken; aantrekkingskracht uitoefenen; ~rsi biasimo, zich een berisping
op den hals halen.
attltolare, vi betitelen, tituleeren.
attltu'dlne, f natuurlijke begaafdheid; aanleg; houding, pose.
attlvarnente, avv ijverig; actief; (Gram) usare
~ un verba, een werkwoord beclrijvend
gebruiken.
attlvare, vt in 't werk zetten, bewerkstelligen; in gang zetten.
attlvazlone, f opening (v. spoorlijn); exploitatie (van mijn).
attlvltii, I werkzaamheid, activiteit; ijver;
$ actief, tegoed; essere in ~, in werkelijken dienst zijn; ~ in gang zijn.
attlvo,agg actief, werkzaam, vlijtig; (Gram)
verba ~, bedrijvend werkwoord; sost m
$ actief, tegoed.
attlzzarnento, m aanwakkering (v. vuur);
lig ophitsing, ges took.
attlzzare, vt het vuur aanwakkeren, opstoken; lig ophitsen, aanstoken.
attizzato'lo, m pook.
attlzzatore, m ophitser.
attlzzlno, m stokebrand, ophitser.
atto, I sosl m I handeling, daad, handelwijze;
2 ambtsverrichting; ambt; 3 werking;
4 plechtige zitting; feestelijkheid; 5 houding; 6 beweging; 7 wenk, teeken; 9 actie,
handeling (op tooneel); 10 acte, stuk;
contract, overeenkomst; I I decreet; besluit; ~ d'accusa, acte van beschuldiging;
~ di marte, acte van overlijden; ~ di
nascita, geboorteacte; ~ privata, private
overeenkomst; ~ pubblico, notariee1e acte;
~ tragico, tragische handeling; atti degli
Apostoli, handelingen der Apostelen; alti

di carita, werken van naastenliefde; atti
dei l1fartiri, martelaarsboeken; aUi del
sella/o, verslag (handelingen) van den
Senaat; dare l'~ a qc, iets in beweging
(werking) zetten; cogliere suiI' ~, op de
daad betrappen; lar un ~ col capo, een
teeken met het hoofd geven; lare g/i afti
a uno, iemand voor het gerecht dagen;
fare ~ di presenza, zich vertoonen, zijn
opwachting maken; un cavallo la certi
afti, een paard maakt zekere bewegingen;
mettere in~, I uitvoeren, in daden Olllzetten; 2 in de stukken opnemen; mettersi
in ~, zich gereed rna ken om; all' ~ pratico, in de praktijK; nell' ~ che, nell' ~
in cui ... , op het oogenblik, dat ... ;
nell' ~, sull' ~, c1ac1elijk, terstond; per
~ di dovere, uit plichtsbesef; II agg bekwaam, geschikt, passend.
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attonante, agg
versterkend.
attonare, vt
versterken.
attondare, vt afronden.
attonita 'gglne, t stomme verbazing, ontzet-

-r

ting.

attonito, agg verstijfd van schrik, ontzet;
stom van verbazing; dom.
attorcere, vt draaien, ineendraaien, opwinden; ~rsi, vr zich draaien.
attorclgliarnento, m ineendraaiing, verwikkeling; wending.
attorcigliare, vi ineendraaien, verwarren, in
elkaar draaien ; ~rsi, vr zich ineen
draaien, verwikkelen, samenstrengelen.
attorclrnento, m zie attorcigliamento.
attore, m acteur, tooneelspeler; handelencle
persoon; deelnemer; !'l eischer, klager;
~ suppiente, doublure op toonee!.
attornlare, vi omsluiten, omsingelen; fig
iem. bestormen, lastig vallen met vragen.
attorno, avv & prep om, rondom, in een
kring rond; andare ~, rond gaan, van
mond tot mond gaan; andare d'~, in een
kring rondgaan; darsi ~, zich moeite
geven; mandare ~ qd, iemand rondzenden; levarsi qd d'~, zieh iemand van den
hals schuiven; tevamiti d'~, laat mij met
rust; tenersi ~ qd, met iemand omgaan;
d'~, dichtbij, nabij.
attorrare, vi opstapelen, ophoopen.
attortlgliare, vt zie attorcigliare.
attoscare, vi vergiftigen, verpesten.
attosslcarnento, m vergiftiging.
attosslcare, vi vergiftigen.
attosslcatrlce, m giftmengster.
attraente, p pres aantrekkend; aantrekkelijk, aanlokkelijk, bekoorlijk.
attrapparnento, m hoefbevangenheid (v.
paard).
attrappare, vt vatten, grijpen, vangen;
rooven.
attrapplrsl, vr zich samentrekken, stijf, lam
worden.

aumentare

attrarre
attrarre, vi tot zich trekken, aantrekken;
fig aanlokken.
attrattlva, f aantrekking, aantrekkingskraeht; aalltrekkelijkheid, bekoorlijkhei(l.
attrattlvamente, avv aan trekkelij k, bekoorlijk.
attrattivitil, f aantrckkingskraebt.
attrattlvo, agg aantrekkend, aantrekkings-;
aantrekkelijk, verlokkend; bekoorlijk.
attratto, agg aangetrokken; kromgetrokken,
verlamd.
attrattorio, agg zic att1'aenle.
attraversamento, m doorkrllising; fig hinderpaal, zwarigheid.
attraversare, vi doorkruisen, doorsnijden;
hinderpalen leggen; fig hinderen, verijdelen, dwarsboomen; ~1'si, vr dwars
komen te liggen; ergens tussehen komen,
een hindernis vormen.
attraverso, of a traverso, avv dwars over,
dwars door; seheef, sehuin; fig niet juist,
verkeerd; andare ~, verkeerd uitvallen;
mislukken; verkeerd in de keel komen
(een been); guardare ~, scheel zien, iem.
schuins aanzien; intendere qd r-o-', iemand
verkeerd verstaan; piglia1' ~ qc, iets euvel
opnemen.
attrazione, f aantrekking, aantrekkingskracht.
attrazzare, vi .J.. een sehip optakelen, uitrusten.
attrazzo, m zie attrezzo.
attrezzista, m deeorateur, magazijnmeester
(v. e. schouwburg).
attrezzo, m gereedschap, werktuig; att1'ezzi,
pi benoodigdheden; gereedschappen; .J..
takelage, tuigage.
attribui'blle, agg toe te schrijven.
attribuire, vt toedeelen, toeschrijven; toedichten, aanwrijven; ~rsi qc, zich iets
aanmatigen, toekennen.
attribuUvo, agg (Gram) attributief; !'1 toe-,
aanrekenend.
attributo, m eigenschap; attribuut, ken teeken; (Gram) bijvoegelijke bepaling.
attribuzione, f toekenning; eigenschap;
plicht, bevoegdheid.
attrlee, I tooneelspeelster, zie atto1'e.
attristare, 1'1 treurig, bedroefd maken; ~rsi,
vr treurig, bedroefd worden.
attristire, vi bedroefd worden; ~1'si, v1' bedroefd worden; mager, droog worden;
slecht gedijen.
attritare, vt fijn WJ;ijven; fig verpletteren,
plat drukken; ~si, v1' afslijten, verslijten.
attrito, I sost m wrijving; afslijting; weerstand; fig oneenigheid; II agg berouwvol,
boetvaardig.
attrizione, I berouw, boetvaardigheid.
attruppamento, m samenscholing; oploop.
attrupparsi, vr te hoop loop en, samenscholen.

attua'bile, agg uitvoerbaar, voor verwezenlijking vatbaar.
attuale, agg actueel; tegcnwoordig; wcrkclijk;

gra,~ia ~,

bijzondere gcnacle.

attualita, I actllalitcit, oogenblikkelijk belang; werkclijkhei(l.
attualmente, avv actueel; op 't oogenblik;
daadwcrkelijk.
attuare, vt verwezenlijken; uitvoeren, bewerkstelligen.
attuariato, m ambt van griffier; griffie.
attua'rio, m griffier.
attuazione, I uitvoering, verwezenlijking;
volvoering; geldigheid (eener wet).
attuffamento, m onderdompeling.
attuffare, vi onderdompelen, onder water
houden; ~rsi, vr onderduiken, verzinken,
zich geheel verdiepen in iets.
attutire, vt geruststellen, tot kalmte brengen, tot zwijgell brengen; beteugelen,
temmen; ~rsi, vr kalm, bedaard, rustig
worden.
aucu'pio, m vogelvangst met lijmstokken.
audace, agg koen, vermetel, stoutmoeclig;
un latto~, een gewaagde daad; (prov) la
lortuna aiula gli audaci, het geluk is met
de stoutmoedigell.
audacemente, avv koen, stoutmoedig.
auda'cia, t vermetelheid, stoutmoedigheid;
auditore, m auditeur.
[moed.
audizione, f au6l.itie; gehoor; voordracht.
a'uge, m l!1 apogaeum, hoogste punt, toppunt; hoogte,.
augello, m vogel.
auggire, vt vervelell.
augnare, vt seheef snijden.
augurare, vi uit de vogelvlucht voorspellen;
1Jt

~

voorspellen, waarzeggen;

wenschen;

bene, een goede verwachting van iets
hebben.
augurato, I agg in: bene, male ~, met goede,
slechte voorteekens; gunstig, ongunstig
begonnen; II sost m W ambt van augur.
a'ugure, m OJ augur, vogelwichelaar.
augu'rio, m voorteeken; uccello del mal,--"
ongelukskraai; ongeluksprofeet; augu1'i,
pi gelukwenschell.
auguroso, agg bene '--', geluk voorspellend;
onder gunstige voorteekens; male '--', onheilspellend; onder ongunstige voorteeAugusta, f Augusta.
[kens.
augusto, agg verheven; heilig, eerwaardig;
sost m W I titel der Romenische keizers;
2 August.
a'ula, f groote vergaderzaal; groote gehoorzaal.
auledo, aulete, m J' fluitspeler.
a'ulico, agg tot het hof behoorende; hof-;
lingua aulica, deftige taal, hoftaal.
aumentare, vt vermeerderen; vergrooten; vi
& ~si, vr toenemen, groeien, zich vermeerderen.

autosuggestione

aumento

aumento, m vermeerdering, toeneming; ver- auto, m auto.
a'una, I el.
[grooting; aangroei. autocommutatore telefilnlco, m automatisch
telefoontoestel.
a'ura, Iluchtje, windje; (fig) ~ populare,
volksgunst; ~ vitale, levensgeest; dare, autoblografia, I autobiografie, eigen levens~,

gunst verleenen.

beschrijving.

aurato, agg vergulcl, goudklcurig, met goud autilcrate, autocrata, m autocraat, onbeperkt heerscher; fig heerschzuchtig, eigendoorwerkt.
machtig mensch.
aurelia, I IF pop.
a'ureo, agg gouden, van gond, gOlldachtig; autocra'tico, agg autocratisch, eigenmachtig.
lig uitstekend; regola aurea, regel van autocrazla, I onbeperkte heerschappij, autocratie.

drie.

autilctono, m autochthoon, oerinwoner v. e ..
aureola, f stralenkrans, aureool, nimbus.
land; agg zuiver inheemsch, oorspronke-·
auretta, f briesje, zuchtje.
lijk, autochthooll.
aurlcolare, agg tot het oor behoorendc,
oor-; dilo~, pink; confessione ~, oor- autodldatta, m autodidact.
biecht; venne
oorwornl.
autodrilmo, m baan voor autorennen.
autogarage, m automobielgarage.
aurl'fero, agg goudhoudend.
auriga, m wagenmenncr, koetsier; !;~ 'Va- autografare, vt autografeeren, schrift V('If"'"oooI J

genmenner (sterrenbeeld).

menigvuldigen.

autografia, t autographie, schriftvermeniga'uro, m goud; goudkleur.
vuldiging.
aurora, I morgenrood; morgenschemering;
dageraad; ~boreale of australe, noorder- autogra'flco, agg autographisch; maechina
lich t.
autogra.fiea, a~tograaf, hec.tograaf, <:0ausare, vi gewennen, vertrouwd maken.
pieermachine.
auslllare, ausllla'rlo, agg helpend, hulp-, autilgrafo, agg eigenhalldig geschreven; sost
m eigen handschrift, origincel.
aanvullings-; posizione ausiliaria, nonactiviteit; X reserveplicht; (Gram) verbi autilma, m automaat; machinaal mensch.
automaticamente, avv automa'tico, agg autoausiliari, PI hulpwerkwoorden.
matisch, zelfwerkend; machinaal.
auslllatore, m helper; t'1 medeplichtige;
ausl'1I0, m hulp.
[heler. automilblle, m automobiel; agg automobiel,
zelfbewegend.
Ausonla, t Ausonie (poet. naam voor Italie).
ausplcale, agg van goede voorbeduiding; automoblllsmo, m automobiJisme.
gelukvoorspellend.
automoblllsta, m automobilist.
a'usplce, m III augur; lig begunstiger, be- autonomla, t zelfregeering, autonomie.
vorderaar; beschermheer.
autilnomo, agg autonoom, zichzelf regeerend, zelfstandig.
auspl'cio, auspl'zlo, mill waarzegging, vogeJwichelarij; lig voorteeken; bescherming; autopsla, f autopsie, Jijkschouwing.
gunst; sotto gli auspiei di ~, onder de be- autore, m auteur, schrijver, voortbrenger,
bewerker; fig kUllstenaar; t'1 eerste, oorscherming van.
spronkeJijke bezitter, aanstoker, oorzaak;
austeramente, avv gestreng, scherp; ernstig.
ontdekker; diritto d'~, auteursrecht;
austerlta, t gestrengheid, hardheid, ernst.
opera senza ~, anoniem werk.
austero, agg streng, scherp, hard; ernstig.
autore'vole, agg gezaghebbend, geloofwaaraustrale, agg zuidelijk; polo ~, zuidpool.
dig; invloedrijk; aanzienlijk.
Austra'lIa, I Australie.
australlano, agg australisch; A~, m autorevelezza, I gezag, geloofwaanligheid;
Australier.

A'ustrla, t Oostenrijk.
austrl'aco, agg Oostenrijksch;

A~, m Oostenrijker.
a'ustro, m het Zuiden; zuidenwind.
autentlca, t geloofwaardige getuigenis; echtheid, bevestiging.
autenticamente, avv authentiek, geloofwaardig.
autentlcare, vi rechtsgeldig maken, bevestigen, legaliseeren; onwederlegbare bewijzen aanbrengen; waarborgen.
autentlcazlone, f bevestiging, waarborging;
legaliseering.
autenticlta, I echtheid, geloofwaardigheid.
autentico, agg authentiek, echt; geloofwaardig, onvervalscht.
ITALlAANscH

aanzien.

autorevolmente, avv geloofwaardig, gebiedend; met gezag.

autorlta, t autoriteit, gezag; invloed; macht;
waardigheid, hoogheid; geloofwaardigheid; Ie ~, de overheid, de autoriteiten;
uomo di grande ~, man van grooten invloed; di propria ~, op eigen gezag.
autorltarlamente, avv autorita'rlo, agg autoritair, eigendunkelijk; gebiedend.
autorlzzare, vt autoriseeren, machtigen; bevestigen; geldig maken; inwiJIigen, toestaan.
autorlzzazlone, f autorisatie, volmacht; toe-·
stemming.
autoscafo, m motorboot.
autosuggestione, t ,au tosuggestie.
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autotlpla, autotlpografla, f autotypie; hoogetsing op zinken platen_
autrlce, f auteur, zie autore.
autunnale, agg herfstach tig, herfst-.
autun no, m herfst.
auzzare, zie aguzzare.
ava, f grootmoeder.
avacclare, vt bespoedigen.
ava'ccio, avv spoedig, dadelijk; vroeger.
avallare, vt $ voor aval teekenen; borgtocht
avallo, m aval, wisselborgtocht.
[geven.
avambra' cclo, m voorarm.
avampilrto, m 4. buitenhaven.
avamposto, m X voorpost veldwacht.
Avana, f Havanna; a~, m havanasigaar;
agg bruin.
avangua'rdla, f X voorhoede.
avanla, f zware belasting; gehlafpersing; onrecht, mishandeling.
avanniltto, m pootvisch; fig niellweling,
groen.
avante, avantl, I prep & avv I (v. tijd) voor,
voorat; 2 (v. plaats) voor; 3 in tegenwoordigheid van; ~ casa, voor het hllis;
~ giorno, voor 't aanbreken van den dag;
~

di Ie?:, voor u; una setUmana ~J een
week te voren; ~ ai superiori, in tegenwoordigheid van de meerderen; per l'~,
eertijds, vroeger; da giu ""', d'ora ,....." van
nu af aan, voortaan; andare ~, verder,
voorwaarts gaan; esser,-..." zeer vroeg
zij n; tirare ~ qc, iets ten einde brengen; tirare ~ la famiglia, zijn gezin met
moeite onderhouden; tira~! voorwaarts!
verder!; avanti, voorwaarts; avanti! binnen! II agg voorafgaand, vorig; I'anno ~,
het vorige jaar; ~ ehe, avv alvorens, eer.
avantlerl, avv eergisteren.
avantreno, m X voorwagen.
avanzamento, m bevordering; voortgang,
vooruitgang, vordering.
avanzare, I vt I tegoed hebben; 2 overschieten, overblijven; overhollden; als rest
blijven; 3 voorwaarts brengen; voor den
dag komen met, overhandigen; ~ un'
istanza, een verzoekschrift overhandigen;
~ a un naufragio, een schipbreuk overleven; avanzo duemila lire da X, X is mij
2000 lire schuldig; ehe avanza lei qualeosa
da me? ben ik u soms iets schuldig?; II vi
I voortschrijden, vooruitgaan, vorderen;
toenemen; 2 overschieten, te veel zijn;
quel ehe avanza e tuo, wat overschiet is
voor u; questi poehi giorni ehe avanzono,
de weinige dagen die nog overblijven;
mi avanza d'una eosa, ik heb van iets
meer dan ik noodig heb; poco avanza
ehe . .. , het scheelde weinig of .. ; III
~rsi, vr voorwaarts gaan, nader treden;
fig goede vorderingen maken; ~si in
eta, in jaren toenemen.
avanzatl' cclo, m restje, kliekje.

averf'

avanzato, p pass & agg overgebleven enz. zie
avanzare; partito -, radicale partij; stagione avanzata, vergevorderd jaargetijde;
tempo ~, vrije tijd (na afloop v. h. werk);
~ alia morte, aan den dood ontsnapt.
avanzatiltto, agg gevorderd in leeftijd, maar
nog krachtig.
avanzo, m rest; overblijfsel; achterstalligheid; afval; opbrengst, winst, besparing;
voqrdeel; rest (v. aftrekking en deeling);
avanzi, pi puinhoopen; overblijfselen;
avanzi mortali, stoffelijk overschot; ~
d'una candela, stompje kaars; ~ digalera,
galgebrok; avere d'~, in overvloed hebben, over hebben; aver d'~ di qe, iets
moe zijn; mettere in ~, gunstiger beoordeelen; mettere ad ~, overleggen, besparen; d'~, in overvloed, reeds genoeg.
avanzu'cclo, m klein winstje; spaarduitje.
avanzu'gllo, m armzalig overblijfsel.
avara'cclo, m leelijke gierigaarcl, geldwolf.
avaramente, avv gierig.
avaretto, agg krenterig.
avarla, f 4. averij.
avarlare, vt averij bezorgen; bescha(ligen,
bederven; venerisch besmetten.
avarlato, agg door zeewater besehadigd of
bedorven; door venerische ziekten ontre,lavarl'zla, f gierigheid.
[derc!.
avaro, agg gierig; sost m gierigaarcl.
ave, f wees gegroet; Gebed: het .. Wees geavellana, f t hazelnoot.
[groet.
avellano, m hazelaar.
avello, m graf; graftombe.
Avemmarla, Avemarla, f Ave Maria; wees
gegroet; avondklokje, angelus.
avena, f t haver; 0schalmei, herdersfluit.
a"ere, I hebben, bezitten; bij, onder, op
zich, enz. hebben (met sopra, sotto,
aeealtto, avaltti, enz.); koopen, verkrijgen;
bekomen, ontvangen; ehe hai? wat scheelt
u, wat scheelt er aan? ~ qe per un prezzo
molto basso, iets voor zeer lagen prijs
koopen; ~ un- sussidio, een toelage krijgen; ho avuto I'ultima tua, ik heb uw laatsten brief ontvangen; ~ da buona f(mte
ehe ... , uit goede bron weten dat; ~ ammirazione J bewonderen; ~ buOna cera,
een goed uiterlijk hebben, er goed uitzien;
~ giudizio, verstandig zijn; aversi a male,
kwalijk nemen; ~ odio, haten; ~ paura,
bang zijn; - voglia, willen, van plan zijn;
~ qe con qd, iets tegen iemand hebben; ~ UltO da se, iemand bij zich houden;
~ di eatti, zich gevleid gevoelen; ,...., di
grazia, als een gunst beschouwen; ,...., in
costume, gewoon zijn; ,......,; in cura, verzorgen; ~ in guardia, bewaken; ~ in tasca,
op zak hebben, bij zich hebben; ~ in
usanza, in uso, gewoon zijn; II (verbonden
met werkwoord),...., a~, of ~ da~, te ontvangen hebben; ,...., a eadere, bijna gevallen

averla
zijn; I"-....J a dire, te zeggen hebbell, Inoeten
zeggell; _ ehe dire can uno, het met iemand
aan dell stok hebben; - a lare, te doen
hebbell, InO'2ten eloen; non "'-' ehe fare in
una cosa, ergens niets mede Ie makell
hebben; ~ a sbalordire, bijna geschrokken
Zijll; III sost m vennogCll; hezitting; te
goed; vordering; crediet; il dare c l'-,
schuld en tegoed, (rediet en debet.
averla, f ~ meeuw.
avernale, agg helsch.
averno, m hel, onderwereill.
aversione, f zie avversiane.
avia'tico, agg aviatisch, vlicg-.
avia'rio, m voliere.
aviatore, m vlieger, aviateur.
aviazione, f aviatiek, vliegkullst.
avicultura, I avicultuur, vogelfokkerij.
avidamente, avv begeerig, vraatzuch tig;
met grooten ijver.
avid Ita, f begeertc, begeerlijkheid, vraatzucht, hebzucht.
a'vldo, agg begeerig, vraatzuchtig, hebzuchtig, verlan\:end naar.
avlfa'una, t vogelwereld.
Avignone, In Avignon.
avito, a,gg voorvaderlijk, crfelijk; 1ft gloria
avila" de roem der voorvaderen.
avo, m grootvader; gli avi, pi voorouders.
avocare, vi t'1 eell zaak voor cell hooger
gerech tshof bre1lgen.
avocazione, t t'1 verwijzing naar een hoogcrc
a'volo, m zie avo.
[rechtbank.
avo!to'io, In zie avvoltoiu.
avorio, m ivoor; fig mat witte klc1l1".
avornio, m ~ manna-esch.
avulso, agg afgerukt, losgcscheunl, olltrukt.
avuta, f ontvangst; ontvangbewijs; gewonnen speL
avvallamento, m zinkcll; verzinking, inzakking; hoI, gat; kuiltje (in de wangen).
avvallare, vi doen zakken; neder-, naar omlaag laten, neerslaan (de oogen); on tmoedigen; ,-...,.,rsi, vr zinken, zakken, nederdalen, zieh verootmoedigen, vernederen.
avvaloramento, m sterking, bemoediging.
avvalorare, vt sterken, bemoedigen, opbeuren; bekrach tigen.
avvampamento, m ontbranding; ontvlammingo
avvampare, vi ontvlmnIllcll; in vlanunell
opgaan,ontbranden; (fig) - d'1:ra, in toorn
ontsteken, van toorn glocien.
avvantagglamento, m voordeel, nut; vermcerdering.
avvantagglare, vi venneerdcren, vergrooten,
verbeteren, voordeel geven, begunstigen;
-rsi, vr zich ten nu tte maken; voortgang
maken; vooruit gaan.
avvantagglato, agg bevoorrecht; ruim gemeten; rijkelijk; goed, gemakkelijk.
a vvanta' gglo, in: d'~, bovendien, nog mee1".

a vven tura to
avvedersl, vi waarnetllcn, gewaar worden,
beillcrken; senzo avvedersenc, zonder er
iets van te bemerken.
avvedimento, m gewaarwordillg, scherpzillnigheicl; otllzichtighei(l; gezond oordeel, slimhcid.
avvedutamente, avv met oorllecl, seherpzinnig; omzic h tig.
avvedutezza, I zie avvedimclIlo.
avveduto,agg omzichtig; handig; oordeelkullavvelenameAto, m vergiftiging. [dig, slim.
avvelenare, vi vergiftigen; verbittcrcll; verpesten; -rsi, vr zich vergiftigen.
avvelenatore, m giftmenger.
avvelenatrice, f giftmengster.
avvelenire, vt vergiftig maken; bedervcn.
avvenente, agg aanvaIIig, lieftaIIig.
avvenenza, f aanvalligheid, lieftallighcicl.
avvene'vole, & zic avencnte &.
avvenlmento, m gebellrtenis; voorval; - al
trona, troonsbestijging.
avvenlre, I vi gebenren, voorvallen; zicll
voordocn; voortkornen, ontstaan uit;
~ casa, toevallig gebeuren; se avvenisse
casa, als het toeval wilde; avvenga ehe
puo! wat erook gebeuren moge! vooruit
dan Inaar!; II ~rs£, vy gebeurell; '""-' qc a
qd, passen; come s'avviet1:c, al naar 't valt;
III sost m toekomst; in - , in de toekomst;
gli - , (indecl) de nakomelingen.
avventamento, m aanval, het zich werpen 01'.
avventare, I vt hevig (tegen iets) slingeren;
werpen; II "",-'rsi, vr zich op iets werpcn;
op iets losgaan; III vi in 't oog vallell, verblind en; opvallen.
avventatamente, avv onstllimig; zonder
overleg.
avventatezza, f onbezollIlenheid, onstuimigheiel: overijling.
avventato, agg onbewnnen, ondoonlacht;
onstuimig; overijlcl.
avventi 'zlo, agg vall blliten bijgekomen; t'1
toevallig er bijgekomen; pianta avventizia,
in't wild groeiende plant; uccello-,
trekvogel.
Avvento, m Advent; troonsbestijging.
avventore, m klant, kooper.
avventoru' ccio, m slechte klant.
avventrlnarsl, vr aan koliek lijden (vee).
avventura, f gebeurtenis, voorval; avontuur;
waagstllk; gevaar; toeval; all' - , op goe(l
geluk af; per - , toevallig; ongeveer; misschien.
avventurare, vi wagell, 01' 't spel zetten; begunstigell, gelukkig maken; -rsi, vr zicll
aan gevaar blootstellen, zkh wagen; (prov)
chi non s'avventura, non ha ventura, wic
niet waagt die niet win t.
avventuratamente, avv gelukkigerwijze; toevaIIigerwijze.
avventurato, agg gewaagd; gelukkig; male
- , ongelllkkig.

avventuriere
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avventuriere, m avollturier, gelllkzoeker;
partijgallger, Vrijblliter.

per un' arle, zich tot cell beroep voorbereiden.

avventuroso, agg gelukkig, gunstig; avon- avvlato, agg op weg gcbracht; goed beklant
tllurlijk.

(winkel).

standigheden; onvoorspoedig.

vr naderen, nader kOlllen; aanbreken; ci

avveramento, m bevestiging, bekrachtiging. avvlatura, I het zich op weg begeven; aanyang; eerste hand; het aanmaken (van
avverare, vi waar maken, bevestigen, behet vuur &.)
krachtigen; ~rsi, vr zich bevestigen, blijavvlcendamento, m afwisseling; wisselbollw.
ken juist te zijn.
avverblale, agg avverblalmente, avv bijwoor- avvlcendare, vi afwisselen, laten afwisselen;
wisselbouw bedrijven; ~rsi, vr elkaar afavverblo, m bijwoord.
rdelijk.
avverdlre, vi groen maken, v('rven; vi groen
wisse1en; elkaar aflossen.
worden, groencn.
avvlclnamento, m nadering, nabijheid.
avversamente, avv onder ongunstige om- avviclnare, vi nacleren, nader brengen; ~rsi,
avversare, vi tegenwerken; hinderen; tegens'avvicina, bijna geraden, bijna getroffen.
sprcken; ~ qd, iem. overal tegenwcrken. avvillmento, m verne dering, verootmoediavversa'rlo, m tegenstander; agg tegenwerging; ontmoediging.
kend; vijandelijk, tegenovcrgesteld; af- avvillre, I vi verlagen, vernederen; geringkeerig.
schatten; beangstigen, ontmoedigen; ~ il
avversatore, m tegenstancler.
prezzo, den prijs drukken; II ~rsi, vr zich
avverslone, I afkeer, walg.
vernecleren, verlagen, zich verach telijk
avverslta, I tegenspoecl; ramp; Ie ~, PI wegedragen; den llloed verliezcn; in waarde,
derwaardigheclen.

prijs dalen.

avverso, I agg vijandig; weerstrevend, afkee- avvilltlvo, agg vcrncderend, onteerend, gerig; ongunstig; fortuna avversa, tegenringschattend; ontmoedigend.
speed; parle avversa, t'1 tegenpartij; II avvlluppamento, m verwarring; vcrwikkebrcp tegen.
ling.
avvertentemente, avv behoeclzaam, bcdacht- avvlluppare, I vi omwikkelen, samcnwikke,zaam.

avvertenza, f voorzichtigheid; opmerkzaamheiel; ijver; waarschuwing: vermaning;
raacl; opmerking; aankondiging; aver ~
di lare qc, zich beijveren iets te doen; fare
~, opmerken, acht geven.
avvertlmento, m raad; herinncring, vermaning; waarschuwing.
avvertlre, I vi aankoridigcn, berich ten, 01'merkzaam tnakcn; herinneren, radcn; II
vi ach t gcven, opmerken.
avvertltamente, avv behoedzaam, bcdachtzaam; met opzet.
avvertlto, agg voorzichtig, beclachtzaam,
sluw; slare ~, op zijll hoede zijn.
avvezzamento, m gewoonte, gewenning.
avvezzare, I vi gewennen, opvoeden; africhten (honden, paarden);
harden (het
lichaam); II ~rsi, vr zich gewcnnen, de
gewoonte aannemen; '"'-'ysi male, slechte
gewoontcn, Inanieren aannemen.
avezzo, agg gewoon, gewend; afgericht; male
---', verwend; onwelopgevoec1; uomo ~J
slim, geslepen mensch.
avvlamento, m het in gang zetten; inlciding;
begin; fig. wegwijzer, gids; verzorging;
gelclmiddelen, hulpbronnen.
avvlare, I vi 01' weg brengen, in gang zetten,
leiden; t't inleiden (een proces); $ beginnen (zaken); ~ una batte, een nieuw vat
aansteken; ___ qd per un mestiere, iemand
voor een beroep opleiden; II vi beginnen,
aanvangen; handgeld ontvangen; III
~rsi, vr zich op weg begeven; (fig) ~rsi

len; inhullen; in de war brengen, verwarren; (fig) ~ qd con discors;, iemand met
woorden overstelpen, in de war praten;
II ~rsi, vr zich verwikkelen, in de war
geraken, de killts kwijt raken.
avvlluppatamente, avv verward, ordeloos.
avvlluppato, agg verward, in wanordc; ingewikkeld.
avvlIuppatura, t zie avviluppamenlo.
avvlnare, vi met wijn vermengen.
avvlnato, agg I wijnrood; 2 Iicht beschonkcn
(v. wijn); 3 naar wijn ruikend, met wijll
vermengd.
avvlnazzarsl, vr zieh bedrinken aan wijn.
avvl'ncere, I vi nauw vastbinden; oll1wikkelen, omsluiten; ~ colle braccia, omhc1zcn;
II ~rsi, vr zich vastklernmen.
avvlncldlre, vi week worden.
avvlnghlare; vi vast oI11winclen, omklemmcn;
avvlo, m zie avviamenlo. [stevig omarmen.
avvlsa'glla, f schermutseling ..
avvlsare, I vi berichten, in kennis stellen,
melden, mededeelen; herinneren; II vi
oordeelen, lneenen, gelooven; in 't oog
vatten, ontdekken; III ~rsi, vr zieh inbeelden, zich voorstellen, meenen; bemerken, op de gedachte komen; ~rsi una
casa, iets vermoeden, raden.
avvlsatamente, avv behoedzaam, beclachtzaam; met voordacht.
avvlsato, I agg voorzichtig, bedachtzaam;
voorbereid; 'llama "'-'
mezzo salvo, een
bekencl gevaar is maar een half gevaar;
II p pass van avvisare.

e
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avvlsatore, m berichtgever; bode, loopjongen; brandsignaal.
I kennisgeving; bericht; aankondiging, boodschap; 2 herinnering, vermaning, waarschuwing; wenk, raad; 3
voorstel; 4 meening; gevoelen; 5 slimheid, voorzichtigheid; 6 aanplakbiljet,
affiche; bekendmaking; 7 .t. adviesschip;
loglietto d'avvisi, advertentieblad; lettera
d'~, adviesbrief; avvisi di Dio, vingerwijzing Gods; andare sull'~, op zijn
hoede zijn; dare
a qd, iemand
een wenk geven, waarschuwen; star
sull'~, op zijn hoede zijn; per mio ~,
naar mijne meening; secondo~, volgens
bericht; secondo il mio ~, naar mijn
oordeel, meening.
avvlstare, vt op het eerste gezicht kennen
en beoordeelen; dadelijk herkennen; tentoonstellen, in een gunstig licht plaatsen;
.t. ontdekken, onderscheiden.
avvlstato, agg I in 't oog vallend, er goed
uitziend; 2 sluw.
avvltare, vt aan-, toeschroeven.
avvltlcchlamento, m omklemming, omslingering, omarming.
avvltlcchlare, vt omarmen, zich vast slingeren om; ~si, vr zich klemmen aan,
slingeren om, opklimmen tegen (van
planten); stevig omarmen; piante avviticchianti, klimplanten.
avvltlcciamento, m omslingering, opklimming (tegen).
avvlvamento, m verlevencliging, opbeuring.
avvlvare, vt leven geven, moed inblazen;
opvroolijken, verlevendigen; vergulden;
opfrisschen (kleuren).
avvlvato'lo, m verguldmes.
avvlzzare, avvlzzlre, vi verwelken; verschrompelen.
avvocare, vi voor het gerecht verdedigen;
~rsi, vr advocaat worden.
avvocata, I verdedigster; beschermster; patrones.
avvocatessa, I vrouwelijke ad\'ocaat; advocaatsvrouw.
avvocato, m advocaat; venlediger.
avvocatu'ccio, m advocaat van kwade zaken.
avvocatura, I ambt van advocaat; advocaatschap.
avvogllare, vt lust, begeerten opwekken.
avvogllato, agg veel behoeften hebbend,
bedorven.
avvillgere, I vt omwikke1en, omwinden; (fig)
~ qd, iem. bedriegen, bedotten; ~ qd
in una impresa, iem. in eene onderneming
wikkelen; II ~rsi, vr zich wikkelen, winden (om iets) , zich verwarren; ~rsi in
un circolo vi.zioso, in denzelfden kring
ronddraaien.
avvolglmento, m omwikkeling; verwikkeling, dooreenslingering, verwarring; be-

avvlso, m
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drog; oplichterij; gli avvolgimenti della
politica, de kronkelpaden der politiek.
avvolgolare, vt oprollen, bijeenrollen.
avvoltare, vt opwinden; opwikkelen.
avvoltlcchlare, vt opwikkelen; ~rsi, vr zich
verwikkelen, verwarren.
avvolto'lo, m J. gier; fig woekeraar.
avvotolare, vt haastig, ordeloos opwinden;
~rsi,
vr zich rondwentelen (op den
grond); (fig) ~rsi nel lango, zich in het
slijk rondwentelen.
avvoltolatamente, avv in aUe haast, door
elkaar heen, ordeloos.
azalea, I ~ azalea.
azlenda, I beheer; agentschap; l'~ del sale,
zontverkoop.
a'zlmut, m l!1 azimut.
az/ona'ccia, I laagheid, gemeene streck.
azlonare, vt in actie zetten.
azlone, I handeling, daad; werkzaamheicl,
werking, inwerking; invloed; !'1 actie,
klacht, rechtsvordering; recht van aanklagen; gebaar; spel (v. acteur); $ aandeel, actie; X wapenfeit, gevecht; ~
nominale, aandee1 op naam; ~ al portatore, aandeel aan toonder; part ito d'~,
partij van de daad; ttomo d'~, man van
de daad, cloortastend, werkzaam mensch;
aver un'"" contro qd, !'1 een actie tegen
iemand insteUen; aver"" sopra qc, invloed
op iets uitoefenen; stare in "", in werking
zijn, werken.
azlonlsta, m aandeelhoudcr.
azilico, agg azolsch, zonder dierlijke overblijfselen.
Azilrre, pi Azoren, Azorische eilanden.
azotato, agg stikstofhoudend; sost m nitraat,
salpeterzuur zout.
azilto, m stikstof.
azotoso, agg stikstofhoudend.
azza, I (0 strijdbijl, strijdakst.
azzalea, I ~ azalea.
azzampato, agg van klauwen, nagcls voorzien.
azzannare,vt met de tanden pakken, bijten in.
azzardare, I vt op 't spel zetten, wagen; II vi
moed hebben; III ~si, vr zich aan gcvaar blootsteUen, zich wagen aan, 't er
op aan laten komen.
azzardato, agg gewa::.gd; driest, vermetel;
onoverlegd.
azzardo, m waagstuk, gevaar; toeval, gel uk;
gittoco d' "", hazardspel, kansspel; per "",
bij toeval.
azzardoso, agg gewaagd; vermetel, waaghalzig.
azzeccare, vt toebrengen (een slag, un colpo);
overvallen' uitvorschen; gli azzecco una
burla, hij ~peelde hem een poets; ci. ha
azzeccato, hij heeft het bij 't rechte emd
gehad; II vi bijval oogsten; succes hebben, zijn doel bereiken.

azzeruola
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babordo, m ol; bakboord.
azzeruola, I ~ lIlispel.
baea'lo, m zijdewormenkweekcr.'
azzeruolo, m ~ mispelboolll.
baeamento, m wormstekigheid.
a'zzlma, I ongczuurd deeg, ouwc1dee?,.
azzlmare, vt optooien; opdirken; mooi ma- bacare, vi wormstekig wordell.
baeato, agg wonnstekig; fig ongezonll, ziekcken; parfumeeren.
lijk; vermolmd.
azzlmato, agg opgesierd, opgedirkt; giaval!e
baeea, I bes, bezie; bacche di ginepra, jenever~, fat, lllodegek.
bessen; bacche di laura. laurierbessen.
azzimella, I ongezuunl brood.
azzlmlna, I ingelegd, gedamascccnl goud- baeeaJa, m stokvisch; mettere it ~ in molle,
den stokvisch weeken.

of zilverwerk.

a'zzlmo, agg ongpzuunl.
azzlttarsl, zie azzittirsi.
azlttlre, vt doen verstommen; stilzwijgell
opleggen; ---rsi, vr verstollunen; z\vijgen;
stil worden; lig den mond )',ouden.
azzollare, vt steenigen.
azzoppare, azzopplre, vi kreupc1 maken; vi
kreupel worden.

Azzorre, pl Azoren.
azzuffamento, m halldgemeen.
azzuffarsl, vr hanclgemeen wordell; plukazzuffatore, m twistzoeker.
[haren.
azzuolo, agg donkerblauw.
azzurregglare, vi in 't blauw vallcn, blauw
schijnen.

azzurretto, agg blauw, blauwachtig.
azzurrl'eclo, azzurlgno, agg blauwachtig,
lichtblauw.

azzurrlno, agg hemf'lsblauw.
azzurro, agg hemelsblauw; sost m blauwe
k1cur; ~ di Berlina, Berlijnsch blauw;
oltremarino, ultraluarijn; libro ~,
1".1

blauwboek.

B.
b, 111 (5Pr. uit bi); b; b molle, b-UlOl.
babalolo, m slabbetje.
babau, m boeman; bietebauw, wcerwolf.
babba'relo, m ontaard vader.
babbaleo, babbeo, agg <10m, olllloozel; simpel;
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dOllloor, sukkel; onnoozele

babblno, m vadertje.
[hans.
babbione, m dom, silllpc1 mensch; reuzesukkel.
~ marto, op cen toekolnende erfenis; fare un -..,; morio, een schuld
aangaan om na 's vaders dood te betalell.
babbuassa'ggine, I dOlllheid, dwaasheid.
babbuasso, agg dom, dwaas; sast m lummel,
domoor
babbu'ccla, I pantoffel, muil, slof.
babbulno, m ~ baviaan; lig onnooze1e hals.
BabeJe, Babelle, f Babel; lig verwarring;
tarre di ~, toren van Babel.
babelico, agg Babylonisch.
Babllonese, m Babylonier.
Babllonla, I Babylon; groote verwarring;
lare una ~, veel geraas, veel verwarring
babilonlco, agg Babylonisch.
[maken.

babbo, m vader; a

baeealare, m schijngeleerdc; schoolvos.
baceanale, m Bacchusfeest; baechanaal.
baeeanali, m Pl uitspattingen, sJemperijen,
drinkgelagen.

baeeana'rla, I Bacchusfeest; Bacchusstoet;
bacchantendans.
baecano, m geraas, geschreeuw; uitgelatenheid; luidrnchtig gczelschap; lare il ~ a
qd, iem. kete1muziek brengen.
baecante, I bacchante; fig uitgelaten
vrouwspersoon.
ba'ceara, ba'ecaro, m ~ mansoor.
baccari!, m baccarat (kaartspd).
baeee, I PI aver Ie ~, de hand en vol hebben.
baecelletto, m kleinc peul; D. versiering in
boon- of penlvorm.
baeeelllere, m candidaat (in de rechten,
medicijnenl, iemand die het eerste examen aan de universiteit met goed gevolg
heeft afgelegcl.
baecelllno, agg ~ peulclragend, peul-.
baccello, m peul; boon; uilskuiken, dOll1oor.
baccellone, m groote peul; groote domkop.
bacchegglare, vi feestvieren, uitgelaten zijn
als een bacchante.
baeehetta, I roede; lange dunne stok; sehilderstok; ~ del lucile, laadstok; ~ magica,
toovcrstaf; ~ del tamburo, trommelstok; camandare a ~, streng bevelen;
passare satta Ie bacchette, Q;l spitsroeden loopcn.
bacchettare, vi (kleeren) kloppen; slaan met
cen roede; fig yoor cen spotprijs verkoopen.
baechettlna, ! staafje, stokjc; ~ eli ceralacca, pijp lak.
bacchettlno, m staafje, stokje.
bacchetto, m korte dikke stok.
bacchettona, ! kwezelken, bidzuster.
baeehettoneria, I schijnheiligheid, kwezelarij.
baeehlare, vt liIet een stok afslaan (vruchten); doodslaan; onder den prijs verkoobaeehlata, I slag met cen knuppe!.
[pen.
ba'cehleo, agg bacchisch, Bacchus-.
ba'eehio, m knuppeJ, dikke stang; prendere
al ~, op goed geluk af nemen; in un ~
baleno, in een ommezien.
baccl'fero, agg ~ besdragencl.
Baeeo, m Bacchus; lig wijn; per~! corpa di
~,caspetta di~, voor den drommcl l wat
drommel! sapperloot!

bacheca
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bacheca, I vitrine, kist met glazen deksel;
lig. onnut wezen.
bachereJlo, bacherozzo, bacherozzolo, m
wormpjes; aas (voor vis5chen).

bachlcultura, f zijdewormenteelt.
baelabasso, m cliepe buiging.
baclarnano, m handkus.
baelarnento, m het kussen; voetkus.
baclaplle, m it/var. kwezel, schijnheilige.
baelare, I vi kussen; lig bespoelen; ~ basso,
zich verdeemoedigen, kruipen;
il
liasco, cle flesch aanspreken; II ~rsi,
v recipr. elkander kussen.
baelato, (agg) a bocca baciala, zon(ler de
minste moeilijkheid.

bael' gila, I ~ zeevenke I.
baclle, m bekken, kom.
bacll\o, m bad!.
I bacino, m bekken; waschkom, schotel;
bekken, zwembassin; J, havenkom; (10k;
buitenhaven; t bekkens; ~ d' un liume,
stroonlgebiecl van eell rivier.
2 bacino, m kusje.
I ba' cio, m kus; zoen;
di Giuda, Juc1askus;
(avv) a r-..I, even aanrakend.
2 bacio, agg op 't nool'(lpn gelegen, niet (ioor
de zon beschenen.
baciozzo, m stevige, hartelijke k115.
baciucchiare, vt herhaahl kl1ssen, zoentjes
geven.
baeo, m wonn; rnade;
da seta, zijdewonn;
lig dwaling; vooringenomenheid; voor!iefcle; manie; aver il ~ del politico, een
manie voor de politiek hebben; scuoprire
it ~ in una doltrina, het slechte in een
leer aanwijzen; bachi, pi illgewandswormen; aver i bachi, wormen hebben; fig een
slecht humeur hebbe11.
bacollno, m wormpje.
ba'colo, m stok, bisschopsstaf, kromstaf.
bacologla, m kennis cler zijclewormen; zijdebacterio, m bacterie.
[teelt.
bacterlologia, m bacteriologie.
bacteriologlco, agg bacteriologisch.
bacteriologo, m bacterioloog.
bacu' ccola, f l!: wilde hazelnoot.
bada, t getalm, gedraal; overweging; stare
a ro-J, wachten, tahnen, tijd verliezen;
tenere a ~, laten wachtell, tij(l doen verliezen.
badalone, 111 lomp mensch, nietsllut; luilak;
koor lessenaar.
badaluccare, vi door schijnaanvallen (len
vijancl ophoud<'n.
badalucco, m gevecht om tijclwinst; tijdverdrijf; speeltuig.
badananal, m verward geruisch, lawaai.
badare, I vi opietten, oppassen, acht geven;
zich ergens onl bekommeren; talmen;
elralen; uit den weg gaan; non ci bada,
ik geef er niets OIn, 't kan rne niet schelen; non badare a spese, geen uitgaven
f""o-'

f""o-'
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schuwen; ache badi? waal' wacht gij op?;
badino signori! past er or, heeren!; badiamo bene! goed opgepast!; ~ a fare, voortgaan te doen; II vi hoeden, oppassen; ~le
pecore, de schapen hoeden; III ~rsi, vr zich
in acht nemen.
Badense, m inwoner vall I3aden.
baderla, f ijdele, behaagzieke "roaw.
badessa, j abelis.
badia, I abdij.
badlale, agg groot, geweldig, ruim.
badigliarnento, 1n & zie sbadigliamellin.
badile, m schoffel, schop.
baffi, m pi snor, knevel; ~ di tapo, dunne
snar; lasciarsi i 1".1, den snar laten staan;
c' e da leccarselle i.-., het is oln er zich
den haard (de vingers) van af te likken;
ridere sotto i ""', in zijn baard laehen;
coi ~, van groote waarcle; zoo als het
behoort, in ,Ie puntjes.
baffo, m I sing van bafli; 2 lijntje, streepje
onder een hoofdstuk enz.
baffona, f vrouw met snor.
baffone, m man met een zware snor.
baffuto, ag!!, gesnord, met cen snor.
bagaglia'io, m goederenwagell.
bagagliere, m pakknecht; beambte aan hot
bagagebureau; X treinsoldaat; Ii!!, deugniet.
baga'glio, m bagage; X bepakldng; can armi
e ~, in volle uitrusting.
bagagliurne, m hoop bagage; allerlei romme!.
baga'sela, I !iederlijk, ontuchtig vrouwspersoon.
bagatteIla, f bagatel, kleinigheid, nietigheic1,
kinderach tigheicl; grappenmakerij; giuochi di ~, goochelarij.
bagattelllere, m goochdaar.
bagattino, m I]J kleine Venetiaansehe kopermunt; non aver un '""'-', geen roode duit
bezitten.
baggeo, m I domme, onnoozele mensch,
lUIllmel; II agg dom, onlloozel.
baggianata, t dom gedoe, dom gepraat.
baggialle, f pI vleiende woorcljes.
bagher, m klein vierwielig rijtuig zon(ler
kap, soort victoria.
ba'glio, m J, verdekbalk.
bagnaiuola, 1n badvrouw.
bagnaiuolo, m badmeester; badman.
bagnamento, 1n het baden.
bagnante, m badgast; badencle.
bagnare, I vt baden, natmaken, besprenkelen,
afspoelen; ~ la bacca a un malala, een
zieke door een dronk verkwikken; un
jiume bagna una cit/a, een rivier stroomt
langs een stad; il mare bagna questo paese,
de zee bespoelt clit land; 11 ~rsi, vr zieh
baclen, een bad nemen, nat worden; III
sos! m natte bodem, natte ondergrond.
bagnasciuga, I waterlijn v. e. schip.
bagnata, f bad.
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bagnato, I P pass gebaad; II agg doornat; lig
beteuterd; - e cimato, listig, door de wol
geverfd; _ lino alia camicia, tot op zijn
hemd toe nat.
bagnatore, m bader; badgast; badmeester.
bagnatrlee, m baadster; badvrouw.
bagnatura, I het baden; badkuur; badseibagnlno, m badman.
(zoen.
bagno, m bad; badplaats; badhuis; badkamer; badkuip; vaatwerk om iets in te
dompelen; vloeibaar metaal; galei, slavenkerker; - di mare, zeebad; - a melma,
modderbad; - a secco, zandbad; - a
vapore, dampbad; bagni, de baden; ridurre
a - un metallo, een metaal vloeibaar
maken.
bagnomarla, I bain-marie; heetwaterbad,
waarin men een ander vat plaatst.
bagnuillo, m natte omslag, nat compres.
bagordare, vi brassen, een lustig leven
leiden.
bagordo, m zwelgerij, brasserij.
bal, zie ai.
I ba'la, I scherts; grap; vroolijke vertelling;
dare la - a qd, iem. voor den gek houden;
per _, uit scherts, uit de grap.
2 ba'la, I baai; zeeboezem.
baladera, I bajadere, Indische danseres.
balata, I grap, scherts; gejouw; dare una
- a qd, zich over iemand vroolijk maken;
larsi lar la - , uitgejouwd, uitgefloten
worden.
balettone, m soort grove voeringstof.
ballamme, m spektakel; geschreeuw, gewirwar van stemmen.
ba'1I0, m III titel van den Venetiaanschen
gezant bij de Porte; baljuw; schout; kommandeur eener orde.
ba'lo, agg kastanjebruin met zwarte manen
(paard).
balileeo, m bajok, kopermunt uit den Kerkelijken Staat.
balone, m spotvoge!.
balonetta, I bajonet.
balonettata, I bajonetsteek.
balanlte, m balaniet, versteende zee-eikeI.
balano, m zeepok, zee-eikel.
balaustrata, I balustrade, leuning.
balaustro, m kleine balustrade.
"
balbettamento, m gestamel, gestotter.
balbettare, vi stamelen, stotteren; brabbelen; vt - tin po' I'italiano, een paar woorden Italiaansch kennen.
balbettlo, 111 gestotter.
balbo, agg stotterend, stamelend.
balbu'zle, I gestameI.
balbuzlimte, agg stotterend, stamelend, met
zware tong sprekend.
Baleanl, m PI Balkan.
Balca'nlca, in: Peninsula _, Balkanschiereiland.
balcone, 111 balkon; glazen deur.
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baldacchlno, 111 baldakijn; troonhemel;
draaghemel.
baldamente, avv zelfbewust, overmoedig.
baldanza, I zelfvertrouwen; overmoed;
driestheid, zekerheid.
baldanzosamente, avv zie baldamente.
baldanzoso, agg overmoedig, driest; zeIfbewust.
baldo, agg zelfbewllst, ondernemend; vermetel, stoutmoedig.
baldilrla, I vreugdevuur; lig feestvreugde,
vroolijkheid; lar - , brassen, in vreugde
leven; lare - di qc, iets in vlammen doen
opgaan; lig in overvloed leven; eke --!
wat een verkwistiug.
Balearl, I PI Balearen, Balearische eilanden.
balena, I ~ walvisch; balein; olio di - ,
traan; stecca (osso) di _, balein.
balenamento, 111 het weerlichten; bliksem.
balenare, vi bliksemen, wer.rlichten; plotseling opkomen (in de gedachte); heen en
weer sliugeren, waggelen; beginnen te
aarzelen, te wijken; e' balena, hij staat
niet vast meer op zijn beenen; in men"cke
non baiena, in een oogwenk.
balenlera, I walvischvaarder, walvischsloep.
balenlo, 111 aanhoudend geweerlicht.
baleno, m bliksem.
balestra, I armboog; katapult.
balestrare, vt met den armboog schieten;
voortslingeren; krenken.
balestrata, I armboogschot; boogschotsafbalestrlere, m armboogschutter.
[stand.
balestrl'gUa, m J, hoogtemeter.
balestru'ccio, m 3r: huiszwaluw; boogje aan
zijdehaspel; aver Ie gambe a balestrucci,
kromme beenen hebben.
I ba'lIa, I min, voedsterrnoeder; vroedvrouw;
3r: vliegenvanger.
2 balla, I macht, heerschappij, willekeur;
III landvoogdij (in Zwitserland); baljuwschap; aver, tener in -- qc, qd, iets, iem.
in zijn macht hebben; lasciare qc in - di
qd, iets geheel aan iem. overlaten; (fig)
in _ dellasorle, ten speelbal aanhetnood-·
ba'1I0,11I pleegvader; man van de min. [lot.
ballpedlo, 111 ~ oefenterrein voor artillerie."
ballsta, I III ballist, blijde, werpmachinc.
ball'stlca, I ~ balistiek, leer van de kogelballvo, m baljuw, sehout.
[baan.
balla, I baal; fig groote menigte; a balle,
in menigte; essere di __ , 't met iemand
eens zijn.
balla'blle, 111 ballet; agg dans-.
ballare, I vi dansen; walsen; i denti bal/ano, de
tanden staan los; far - i denti, fUnk toetasten (bij het eten); II vt lar - qel
su un quallrino, iem. streng onder den
duim houden; (prov) quando la gatta non
e in paese, i topi balZano, als de kat van
honk is dansen de muizen over tafe!.
ballata, I ballade; dansvermaak, danslied.
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ballato'lo, m galcrij; zitstokje in vogelkooi.
ballerina, I (ballet)danseres; ~ kwikstaartje.
ballerlno, m balletdanser; dansmeester; ~
di corda, koorddanser.
ballettare, vi h uppelen.
balletto, m klein ballet; dansje; sprongetje.
ballo, m dansen; danskunst; dans, bal; lig
zaak, slechte zaak; ~ in maschera, gemaskerd bal; ~ di San Vila, St. Vitusdans; canzone a ~, danslierl; carpa di ~
corps de ballet; maestro di~, dansleeraar;

of bedgordijnen); plooisel; bC'hangselrand.
balzano, agg wit gestreept (v. paardepoot);
(fig) eervella ~, zonderling.
balzare, vi opspringen, huppelen, springen;
~ giu, afspringen, zich afwerpen; ~ dalla
sella, uit den zadel vallen;
balzellare, vi kleine sprongetjes maken, huppelen; vt zwaar belasten; ~ qd, op iem.
loeren.
balzello, m kleine sprong; belasting; aspeltar
a ~, op de loer liggen.
salla di -..", danszaal; esse1'e in ""-', in een balzeJlone, m groote sprong; andar balzelloni, met groote passen gaan; waggelen
kwaad zaakje gewikkeld zijn; uscire di~,
zich uit de ongelegenheid werken; (prov)
(v. beschonkenen); ,<tile a balzcllani, onquando uno e in ~, bisagna ehe balli, als
samenhangende stijl.
men op een bal is moet men mee dansen; balzo, m 1 weeromstuit, terugsprong; gemen moet huilen met de wolven in het
huppel; sprong; 2 steiIe hAlIing; rotsuitbosch.
steeksel; campo a ~, terrasvormig afdaballonzolare, vi rondspringen, rondhuppelen.
lend veld; lare un ~, opspringen (van
ballo'nzolo, m danspartijtje (in huis).
den stoel).
ballotta, I gebraden kastanj",; stemballetje. bambageIlo, m Japje met rouge.
ballotta'gglo, m herstemming.
bamba'gla, m slecht katoen; bombazijn;
salute di ~, zwakke gezondheid.
ballottare, "I stemmen; balloteeren.
ballottazione, I stemming, ballotage.
bambaglno, agg katoenen; sost m katocnen
balnea'rlo, agg bad-; cura balnearia, badstof; bombazijn.
baloardo, m zie baluardo.
[kuur. bambaglona, f ~ wollegras.
balocca'gglne, I speelgoed; dingen zonder bambagloso, agg katoenen; zacht, mollig.
waarde.
bambara, I een Italiaansche kaartspel.
baloccamento, 1ft spelerij, beuzelarij.
bamberottolo, m ~ola, I halfvolwassen
baloccare, vi bezig houden, den tijd verdrijjongen, meisje.
ven (kinderen); ~rsi, vrspelen (metspee1- bamblna, I mcisje; lief kindje.
goed); zich bezighouden.
bamblna'gglne, f kinderlijkheid; kinderbalocco, m spe"lgoed; tijdverdrijf; leegloopraat, kinderspel.
per, dagdief; bottega di balaechi, speelgoed- bamblna'ia, f kindermeisje.
winkel; lare i balocchi, spelen, zich met bamblna'lo, m kindervriend; agg goed voor
speelgoed vermaken; (fig) pigliar qc per
kinderen.
bamblnata, I kinderach tigheid, kinderachun ~, iets niet ernstig opnemen.
baloccone, m leeglooper, dagdief.
tige handeling.
baloglo, agg terneergeslagen, afgewerkt; bamblneIlO, m ~neIla, I lief kindje.
bamblnerla, m zie bambinaggine.
drukkend (weer).
balorda'gglne, I domheid, ezelachtigheid; bamblnesco, agg kinderachtig.
bambino, I m kind, jongen, knaap; fig kinstomme streek.
derachtig mensch; fare ai bambini, geen
balordamente, avv dom, stom.
woord houden; lare il ~, kinderachtig
balordo, I agg dwaas, dom, onnoozel; onbehandelen; ~mio! lief kind, mijn kind!
zonnen; beteuterd; alia balorda, op onbezonnen, dwaze, domme wijze; darci
II agg kinderachtig, onnoozel, nog in de
denlro alia balorda, met de deur in huis
kinderschoenen; Gesu ~, Christuskind;
parere un Gesu ~, een zoet, lief kind
vallen; II sasl m domkop, sukkel.
balsa'mlco, agg balsemachtig, welriekend,
zijn.
geurig; verkwikkend.
bambo, m dwaas, onnoozel mensch.
bambocceria, I kinderachtigheid; kinderbalsamlna, I ~ balsamien, springzaad.
balsamlno, m ~ balsemboom.
praat, kinderspel; domheid.
ba'lsamo, m balsem; /'ig troost, leniging.
bamboccla'lo, m poppenmaker; poppendokbalta, I stoot, duw; dare (la) ~, omgooien; bambocciata, f zie bambocceria.
ter.
una malattia dd ~, eene ziekte neemt bambo'ccio, m dik mollig kind; domkop,
een keer; dar la ~ a un patrimonia, zijn
sukkel; pop (v. lappen).
fortuin er door lappen.
bamboccione, m vet, zwaar kind; groote
ba'lteo, m sabelriem (over een schouder).
domkop, uilskuiken.
ba'ltlco, agg baitisch; mare ~, Oostzee.
ba'mbola, f pop.
bambolegglare, vi kinderachtig doen; stoe~
baluardo, m bolwerk; wal; boulevard.
en; schertsen. .':0
baIza, f afhangende rots, steilte; steile oever;
omgeslagen zoom (van vrouwenkleederen 1!a'mbolo, m klein kind,
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bambolone, m groot kind; kinderlijk mensch .. bandlera, ! hallier, vaandel; standaard; 4vlag; capitano della ~, 4- vlagofficier;
bambu, m If. bamboe; bamboe-stok.
a bandiere spicgate, met ontploC'ide (vliebanale, agg banaal, alledaagsch.
gende) vaandels: abbassar la~, de vlag
banallta, f banaliteit.
strijken; issar 1a ~, de vlag hijschen;
banana, f If. banaall, pi~allg.
portare la ~, lip leider zijn (eener partij);
banano, 111 If. pisangboolll, ballanenboOlll.
lYJltar .-" \'an Ineening verandcrell, zijn
banca, l bank, wisselbank; ~ commercia/e,
kasak keeren.
handeJsbank; ~ ipotecatia of ~ di credito
f01ldiario, hypotheekbank; a"ione della ~, bandlnella, f over een rol loopende handdoek; gordijntje (v. portierraampje).
bankaandeelen; bil;lietto di~, bankhiljct,
banknoot; metter S1t una ~, cell bank op- bandlre, I tit I dooromroepen of trommel,lag
bekend maken, rond roppen; afkondigen
rkhten; sotto -.", heimeJijk.
(van het huwelijk); verklarcn (den oorbanca'cda, f brits; 4- roeibankje.
log); 2 verbannen; II ~si, l'r zich uit
banca'rlo, agg banko, bankiers-; casa bande voeten maken.
caria, bank. bankzaak, bankiershuis.
bancarotta, j bankroet; bedriegclijk faillis e- bandlsta, m lid van een !lluziekkorps.
bancarottlere, m bankroetier.
[ment. bandlta, f afge<;loten jachtterrein, vischwater &; qui e'e~, hier worden geen verbancato, agg 4- van banken voorzien.
trouwelijkheden toegestaan.
banchettare, vt een banket, fcestmaal gevell;
bandito, m banneling, buiten de wet gcbanketteeren.
stelde; ban diet; agg bekend gl'lllaakt; verbanchetto, m I feest1l1aal, bankct; 2 kleinc
bannen; tener corte bondi/a, open tafd
bank.
banchlere, m bankier; bankhouder.
houden.
banchlna, f dam; perron; los- en laadkade; bandltore, m omroeper; afslager (bij veilingen);
~ di doUrine "uotle, apostel van
verhoogde los- en laadplaats; X banket,
nieuwe leerstellingen.
walbank.
banco, m banko; zitbank; werkbank; schlijf- bando, tit afkondiging, bekendmaking, verordening; verbanning, ballingschap; dar
tafel, bureau; gerechtstafe!; bankgebouw;
~ a qc, iets van zich afzetten (sombere
zandbank, ondiepte; ~ di eoraili, koraalgedachten); mandare in ,...., in ballingrif; ~ di deposito, depositobank; ~ del
deputato, zetel van den afgevaardigde; ~
schap zen den; mettere ~, kond docn, bedi giro, girobank; ~ del lotto, lotelijkankend maken; pubb!ieare un,...., een verortoor; ~ di prestito, voorschotbank; ~ di
dening aanplakkcn; ~ ai complimenti!
geen complimenten!; ,.... aUo scherzo,
sconto, discontobank; i bane;, 4- de roeischerts ter zijde gelaten; di ,..." voor niet,
banken; ehiamare qd a ~, iemand voor
het gerecht dagen; buttarc sotto il~ un afzonder loon; (fig) in ~ di se medesimo,
fare, een zaak onder de bank sehuiven;
b ui ten zich zelf.
uitstellen; pagar come un ~, als de bank bandollera, m X schouderriem, bandelier;
betalen, erg solied zijn.
•
bandouli ere.
ba'ndolo, m einde of begin van een kluwen;
bancone, m groote, grove bank; schraag.
aver in mano iT. ,..., d'una matassa, de draad
!Janda, l band; lint; strook, kruisband; {Zl
van eene zaak in handen hebhen; perdere
balk in het wapen; bende, afdeeling; muil ,..." den draad verliezen, de kluts kwijt
ziekkorps; zijde; kant; vleugel (van deur
of luik); vensterluik; ~ militare, regiraken.
mentsmuziek; eapo
,kapelmeester; bandone, m blikken plaat.
uscio a piit bande, samenklepbare deur; bar, m bar, soort cafe.
dalla ~ di fuori, van de buitenzijde; da bara, f doodkist; baar, lijkbaar; aver la ~
tutte Ie ban de, van aUe kanten; 4- andare
all' uscio, aan den rand van 't graf staan.
alla~, naar Mn zijde overhellen; metten- barabuffa, ! strijdgewoel; veehtpartij; verdolo da ~, afgezien van; lirarsi da~, ter
warring.
zijdc gaan, zich uit de voeten maken; baraeca, f barak, kenni~tent; v"rvallen Intis,
dall' altra ~, aan den anderen kant,
krot; fig onsoliede onderneming; alzare,..."
anderzijds.
ruzie zoeken.
band ella, f gedeelte van afneembaar of sa- baracchlere, m zoetelaar.
menlegbaar vensterluik; L>. bandelle, pi baraonda, f groote drukte, heen en weer
beslag van plaatijzer, bandwerk.
geloop.
bandera'lo, m X vaandeldrager; kunststik- barare, vi bedriegen, valsch spelen.
ker (van vaandels, misgewaden &).
ba'ratro, m af/2TOnd;· diepte; (fig) ,.... di
banderese, m III baanderheer.
miserie, poel van ellende.
banderuiJla, f vaantje; wimpel; windvaan; baratta, f twist; sluwheid.
weerhaan; fig wispelturig, onstanpvastig barattamento, m ruil; ruiling.
Juensch.
barattare, I vt ruilen, v!"r,ujJen; beddegeJijk
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voor iets anders in (le plaats geven; verwisselec.; wi'lSelen (geld); chi baratta imbratla, rui\en doet huilen; ~ Ie parole, de
woorden verdraaien; ~ Ie carte, valsch
spelen; II v recipr. ~rsi ing'iurie, scheldwoorden wisselen.
barattatore, m ruiler; ~ di parole, woonlverdraaier.
baratteria, f bedrog, venluistering; verkoop
v. openbare ambten; knevelarij; J, moe<lwillige sChipbreuk.
barattiere, m zwendelaar, oplichtcr.
baratto, m ruil, door Tui1 verkregen voorwerp; bedriegdijke verruiling; het uitwijken; wissel (op spoorwcg); kruispunt;
c' e """'-I, er is plaats onl uit te wijken.
bara'ttolo, m inmaakbus, inmaakpot.
barba, f I baard; fig deugdelijkheid; degelijkheid, slimheid; 2 wortel (Y. plant of
tand); 3 baard (v. e. veer); donsveer;
~ di cappuccini, :f. juffertje·in-'t groen;
richorei; ~ di becco, :f. beemdboksbaard;
~ de Giove, :f. hui5100k; ~ maeS/fa,
houfdwortel; d'i prima ~, in cle jonge1ingsjaren; Ie barbe dc/It, biade, ~ de baardell van de aren; lar la barba a qd, iemand
scheren; jig iem. bedriegen; Inetlere la ~,
cen baard krijgen; prendere Pietro per la
,-......, ontkennen, looehenen; stare in "-' di
mieio, cen lekker leventje leiclen; alia
~ di, ten spijt van, trots, onder <len
neus van.
barbabietola, I :f. suikerbict; heetwortel.
barbagia'nnl, m J. hoornuil, groote katuil;
domkop, onnoozele hals.
barba'gJio, m verblimling der oogen, verblindeml licht, sneeuwhlindheic1.
barba'ia, f groote aalfuik.
barbaramente, avv wreed, ruw, barbaarsch.
barb are, I vt planten; aansmeren, geven; II
vi & .-;rsi, VY wortelen; vastwortelen;
vastheiLl verkrijgen.
barbareggiare, vt onbeschaafd schrijyen of
spreken &.
barbarescamente, avv barbaarsch, ruw.
barbaresco, agg de barbaren betreffencl, barbaarsch, ruw, plomp.
barba' rico, agg barbaarsch.
barba'rie, f barbaarschheid, lage beschaying;
verwildering, ruwheid, onmenschelijkheid; plmnpe Inanieren; slechte, rnwe stijl;
uscire £lalla ~, tot beschaving komen.
barbarismo, m barbarisme, vergrijp tegen
de taal, tegen den goeden smaak.
ba'rbaro, I agg barba:arsch, op lagen trap van
beschaving; ruw, wild, wreed, onnlcnschelijk; greeo ~, slecht, verminkt Grieksch;
II sost 1n barbaar.
barbarossa, f soort van roode c1ruif, wijn
daaruit.
barbassoro, m gewichtig c1(1!'ner, srhijugeleerde.

barbata, f de worte1s van cen plant; stek.
barbatella, I stek, af\egger; puntsla.
barbato, agg baardig, gebaard; fig ervaren.
barbazzale, m kinketting; parlare sensa ~,
geen blad voor den mond nemen.

barberesco, m I bewaker der renpaanlen;
II agg Barbarijsch; fig vurig.
Barberia, f Barbarije; venire di ~, uit verre
landen komen.

ba'rbero, m Barbarijsch paanl, berberpaanl;
renpaanl; il palio dei barberi, wedren van
pam'den zonder berijder (in Rome).
barb etta, f baardje; worte\tje; X geschutbank, barbet.
barbezzare, vi een slechte uitspraak hebhen,
zieh slech t uitdrukken.
barbicare, vi worte1en, wortd schieten; Jig
vastl'n voet krijgen; (zieh) inworte!en.
barbicone, m ~ houfdwortel, hartwortel,
barblere, m barbier.
[penwortel.
barbieria, J barbierswinkel.
barbigi, m 1)[ snor, kneve!.
barbine, J pi haarlinten, hoof(ls1uier, ho{'c\lin ten.
barbino, m baanlje; scheerlapje; agg gierig;
slecht geInaakt; onhandig; a£gedragcu;
e barbina, clat is te erg! dat is oak wat
Inoois!
ba'rbio, m ;&'j barbee!.
barbitonsore,' m baanlkrahber.
barbo, m zie barbio.
barbogio, agg kindsch; eta barbngia, hooge
ouelerdom; sost m praatzieke, kindsche
grijsaarcl.
barbone, 1It man met groat en baanl; j,\~
poede!.
barbottare, vi mompelen, pruttelen; brommen.
barbugJiare, vi hakke\en, stamele]], stottcreno
barbugllone, 111 stamelaar, stotteraar.
barbuta, 111 IlJ stormhoecl.
barbuto, agg baardig; fig manbaar; c01lleta
barbuta, staartster.
I barca, i schuit, boot; vracht; last; zaak;
-..,; a remi, roeiboot; ,. . . . .- a vela, zeilboot; jar
alldare la ~, cen zaak ijverig behartigen;
esser nella stessa ~, in 't zetfele schuitje
zijn.
2 barca, f hoop; hooischclf.
barca'cela, t slechte boot; (Teatr.) groote
barcaiuolo, m bootsman, schipper.
[loge.
barcamenare, vi & ~rsi, vr zeer sluw handelen; zich erdoor heen slaan; saper ~,
bij de hand zijn.
barcarola, m J Venetiaansch gonclellied,
barcarole.
bar cat a, t bootlading; boot vol.
Barcel\ona, f Barcelona; IlJ kort zwaard.
barcheggiare, vi handig var-en; spelevaren.
barche'gglo, m het heen en weer varen cler
booten, spelevaren.

barchetta
barchetta, I bootje; palio delle barchette,
roeiwedstrijd.
barchettaiuolo, m verhuurder van plezierbootjes.
barchlno, m jachtbootje; caccia del ~, jacht
op waterwild.
barcollare, vi wankelen, onvast op de beenen staan; slingeren (v. beschonkenen).
barcollone, barcollonl, avv andar, camminar
~, waggelend gaan, slingeren.
barda, f III harnas der strijdrossen; rijkusbardare, vt (een paard) optuigen.
[sen.
bardassa, m gemeene jongen; zedelooze
knaap.
bardatura, m paardetuig, harnachement.
bardl'gIlo, m wit en donkerblauw gestreept
marmer.
bardo, m bard; Keltisch zanger of dichter.
bardosso, in: a ~, op het ongezadelde paard
(rijden).
bard otto, m rijdier van den muileze1drijver;
scheepsjager; leerjongen.
bar ella, f draagbaar; draagstoel; Ie barel/e,
pince-nez, lorgnet; a barel/e, in overvloed.
barellare, I vt op een baar dragen; II vi
waggelen.
barerla, f bedriegerij, afzetterij.
bargeIla, I praatzieke vrouw; klappei.
bargeIlo, m III chef der veiligheidspolitie in
Florence; politiebureau; andare al ~, in
den bak gebracht worden.
bargellona, f praatzieke vrouw.
bargl'gllo, m leI (van den haan).
ba'rglo, m J,. paradesloep, admiraalssloep.
barigIlone, m vat.
barile, m vaatje, haringtonnetje; maat (v.
wijn).
barlletta, f klein tonnetje; waterflesch; veldflesch.
barllotto, m klein vat; kruitvaatje; het midden van de schijf, roos.
ba'rlo, m barium.
barite, m baryt, barytaarde, barium-oxyde.
barl'tono, m J' bariton, baritonzanger.
barla'cclo, agg rottend, bedorven, vuil (van
eieren); fig misselijk, onpasseJijk.
barletta, m zie bariletta.
barletta'lo, m kuiper.
barlo' cchlo, agg half blind.
barlume, m schemerlicht, schemering; zwak
begrip; vage kennis; un ~ di ragione, een
schijntje verstand; aver un ~ di qc, een
ilauw begrip van iets hebben; al ~, in de
schemering, in het halfdonker.
baro, m bedrieger, valschspeler.
barocchlsmo, m werk, versiering & in
barokstijl.
baroccia'lo, m karrevoerder, voerman.
barocciata, f karrevracht.
barocclna'lo, m karrenverhuurder; rondventer (met karl.
baroccino, m kar, vrachtkar.

basilisco
baroccio, m vrachtkar, stortkar.
barocco, agg barok, in pruikenstijl; grillig,
zanderling.
baroccume, m opeenhooping van zonderlinge dingen zonder stijl of smaak.
barometrleo, agg barometrisch, barometer-.
barometro, m barometer, weerglas.
barometrografo, m zelfregistreerende barometer.
baronale, agg baronnen-, baron-.
baronata, f schelmen-, boevenstuk.
baroncello, m straatjongen.
barone, m baron; > sehelm, sehurk.
baronesco, agg ais een baron, vrijheerlijk,
voornaam; sehurkaehtig, laag.
baronessa, f barones.
baronetto, m baronet.
baronla, f baronie; baronsehap.
barra, f dwarsstang; balie; roerstang; stang;
siagboom; ~ dwarsbalk, goudstaaf.
barracehlno, m eetketeltje.
barrare, vt afsluiten, grendelen.
barrleare, vt versperren, barrikadeeren.
barrlcata, f barrikade; straatversperring.
barrlera, f barriere; afsluitboom; tolboom.
barrlre, vi schreeuwen; trompetten (v. d.
olifant).
barro, m soort kIeiaarde; aardewerk daarvan gemaakt.
.
Bartolomeo, m Bartholomeus; notte d~ San
~, St.-Bartholomeusnaeht.
baruffa, f veeh tpartij, herrie.
barullare, vi kieinhandel drijven, uitventen.
barullo, m wederverkooper, venter, kleinhandelaar; fig domkop, onnoozel mensch.
barzelletta, f geestig gezegde, grap, anecdote;
in ~, in seherts, gekscherend.
barzellettare, vi schertsen, anecdoten of
grappen vertellen.
basalte, basalto, m basalt.
basa'ltico, agg basalten, van basalt.
basamento, m onderbouw; grondmuren.
basare, vt gronden op; baseeren; vi & ~rsi,
vr zich gronden op.
Baschl, m pi de Basken.
Bascl-Bozuk, m ongeregelde Turksehe troepen; ongeregelde inl. troepen in Erythrea.
basco, agg baskisch; sost m Baskier.
ba'scula, m baseuIe, weegschaal.
base, f basiso; grondsIag; onderlaag; grondvlak; hoofdbestanddeel van eene vermenging; fig beginsel; grondsIag; X ~
d'operazioni, operatiebasis; itt ~ del . .. ,
op grond van .....
bas etta, f knev< 1, snor.
basettone, m iemand met groote sn' r.
Basllea, f Basel.
basl'IIea, f A groot gebouw op 't Rom.
forum; basiliek; hoofdkerk.
basl'lieo, m. ~ basilikum, koningskruid.
basllIsco, f koningshagedis; (Mit.) basiliseus;
fig onheHbrengend persoon.
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basimento, m onmacht, zwakte.
basino, m diemitstof, gekeperde stof, geribd
katoen.

basire, vi flauw vallen (van vrees).
bassamente, avv laag, verachtelijk; zacht
bassare, zie abbassare.
[(spreken).
bassetta, I basset, cen hazanlspel met kaarten; vel van pasgeboren bm; flesch waarvan het stroovlechtsel is afgescheurd.
bassetto, m f strijkinstrument tusschen
viool en violoncel; zware tenor.
bassezza, I laagheid; lage prijs; nederige
stand; gemeenheid.
bassino, agg een weinig diep, laag.
bassist a, m 1" basspcler; $ baissier, baissespeculant.
basso, I agg lam;, nederig, klein (van persoon);
laag gelegen; animo~, lage ziel; la bassa
Asia, Klein-Azie; il ~ i:'.gitto, BenedenEgypte; genIe bassa, pi het mindere volk;
basso impero, bas-empire, tijd van ven·al
van het Romeinsche keizerriJk; occhi bassi,
met neergeslagen oogen; i bassi tt"mpi, ij)
tijden van den ondergang van cen rijk;
il ~ ventro, de onderbuik; (fig) navigare,
essere in basse acque, in lang water zeilen,
op lager wal zitten, in slechte omstandigheden verkeeren; la Pasqua e bassa, Paschen
va1t laat; {aria bassa, te laag schieten of
treffen; lig gcen geluk hebben; tenere qd
~, iemand kort houden; II sost m laagte,
diepte; 1" bas, basstem; l1el ~ del mOl1te,
aan den voet van den berg; i bassi, de
ondiepten der zee; chiave di ~, bassleutel; nel ,..., della tavola, aan 't ondereind
der tafel; (fig) aver degli alti e bassi, wisselvallig geluk hebben; Im·e alto e~, heersehen, bevel en; III (avv) al~, omlaag, naar
omlaag, beneden; da ~, op de laagste
plaats (eener streek); volar ~, laag vlicgen; ~ f"'oo..I, zecr laag, zeer diep.
bassofiindo, 111 J.. ondiepte (in zee).
bassone, m f basfluit, fagot.
bassoplano, m laagvlakte.
bassorilievo, m bas relief.
bassura, f laagte, laag gelegen plaats.
I basta, I zoom, inslag, opnaaisel.
2 basta, avv genoeg; kortom, kort en geed;
~!~! gcnoeg! genoeg ervan! niet verder.
basta'lo, m zadelmaker.
bastante, agg genoeg, voldoendc; opgewassen tegen.
bastant£mente, avv volcloende, genoegzaam,
genoeg.
bastanza, f voldoendheid; overvlocd; dUllr;
a ~, voldoende, genoeg.
bastard a, f ~ grove vijl; J.. kleine galei.
bastarda'ggine, I bastaardij.
bastardeJla, f braadpan; slecht rijtuig; vonbastardello, m vondeling; bastaard. llinge.
bastardi'gia, I bastaardij.
bastardo, I 111 bastaard; onecht kind; krui-

battaglia
sing; bastaarclsoort; J.. ~ delle trozze,
rakketros; II agg onecht, buitenechtelijk;
bastaard-; valsch; ontaard; letto "',
tweemanstwijfelaar.
bastardume, m valsche, onechte zaken;
famiJie waarin veel onechte kinderen;
onechte afstamming.
bastare, vi genoeg, voldomdc zijn; toereiken; bevredigen; ~ a qe, tegen cen zaak
opgewassen zijn; 110n mi basta I' animo,
ik heb er den moed niet toe; tanto che
basti, in voldoende hoeveelheid.
bastevclmente, avv voldoende, genoeg.
ba'stia, m zoom, inslag (van kJceren).
bastia, m X bastion, bolwerk.
basti'glla, I bastiile.
bastimento, m J.. groot schip, vrachtschip.
bastina, I klein pakzadel.
bastinga, { J.. schansdek.
bastione, m X bastion, bolwerk.
basto, m pakzadel; animale da ~, lastdier;
esser da ~ e da sella, voor allcs bruikbaar
zijn; poytare il ~, de asschepoetster zijn.
bastonamento, 111 stokslagen.
bastonare, vt stokslagen geven, afrossen;
sleeh t behandelen, onder den prijs verkoopen; ~rsi, v recipr elkandcr afranseJen; sentirsi bastonato, een gevoel hebben of men afgewerkt is.
bastonata, f stokslag, dracht stoksJagen;
schade.
bastonatura, f afranseling; kloppartij.
bastoncello, m kleine stok; suikerstokje.
bastone, m stok; Imuppel; steun, staf; steel;
handvat; heft; zitstok (in kippenhok);
L. halfronde, verheven versiering om
ramen, lijsten &; klein langwerpig brood;
een der tarokkaarten; ~ di maresciallo,
maarschalkstaf; ~ pastorale, herderstaf;
pial/a a ~, bandschaaf; sei il ~ della
mia vecchiaia, gij zijt den steun van
mijn ouderdom; parer un ~, op een boonenstaak gelijken.
bastorovesclo, strada a~, weg die in hetmidden het laagst is (voor de afwatering).
batacchlare, vi met een knuppel slaan.
bata'cchio, m knuppel; stok om ODft af te
slaan; klepel (van klok).
batata, I ~ pataat, Ind. aardappe1.
Bata'via, I Batavia.
batavo, tn Dataaf, Batavier; agg Bataafsch,
batista, f batist.
lHolJandsch.
batocchio, m stok van blindeman; klokklepel.
ba'tolo, m mantelkap; schoudermanteltje.
batosta, I slag, stoot; ongeluk; woonlenwisseling.
batrachi, batraci, m pi kikvorsehachtige
dieren.
batta'glia, I slag, gevecht, veldslag; strijd,
wedstrijd; hevig debat; hoofdmacht van
het leger; slagorde; ~ campale, veltlslag;

hava

hattagliare
cavallo di ~, strijc1ros;
s iI/gala re,
tweegevecht; dare ~, slag leveren; mettere in~, in slagorde opstellen.
battagliare, vi slag leveren.
battagliero, agg strijdlustig; twistziek; sosf
m strijder, krijgsman; twister.
batta'glio, m klepel van klok.
battaglione, m bataljon; comandallie di ~,
bataljonscommandan t.
battana, m kano voor een persoon.
battello, m boot; ~ a vapore, stoolUboot.
battente, m deurvleugel; dcurklopper; porta
a battenti, vleugeldellr.
battere, I vt slaan, afrosscn, verslaan, overwinncn; bescbieten, bombardeeren, beTennen; smeden, bearbeiden (metalen);
<lorschen; uitkloppen (tapijten); afslaall,
(vrucbtcn); fijn kloppcn, treffen; beheerschen, hestrijken; ~ Ie ali, de vleugels
uitslaan; ~ la campagna, door het land
zwerven; ~ if capo in qc, met zijn hoofd
ergcns tegenaan loo~ e 1; ~ i dlmti, klappertanden; ~ Ie gazzette, van koude
rillen; ~ il grano, het graan dorschen;
Ie mani, in de hanc1en Idappen; ,-...... la
111is'Ura, I de rnaat slaan; ""-' moneta, munt
I""""-'

slaan; ~ gli necki, met de oogen knippen;
in ~tn .-...- d'occhio, in een oogwenk; ~ fa
ritirata, X de taptoe slaan (blazen); ~ Ia
via del vizio, den weg der ondeugd bewandelen; battersela, de plaat poetsen, zijn
pick schuren; bisogna ~ il lerro quand'
caldo, men moet het ijzer smeden als het
heet is; I' ]talia baUuta dalle acque di Ire
mari, Italie wortlt door drie zeecn bespoeld; un castello batte quella strada, een
kasteel beheerscht, bcstrijkt dien weg; II
,......,rsi, 11 rccipr elkallder slaan, vechten,
duelleeren; ~rsi alia spada, 01' den degen
duelleereu; III vi slaan, klappen uitdeelen; aankloppen; kloppen (v. het hart);
luiden sban; (fig) batte sempre su quel
chiodo, hij slaat altijd op 't zelfde aamheel<l; c balti! als gij er clan op staat, mij
goed!; dove vuole~?; wat bedoeIt hij eigell·
Iijk?; la campana baUe a juoco,<ie brandklok
luidt;. sana baUute Ie dieei, het heeft tieu
uur geslagen; it peso puo ~ a un tremila
libbre, het gewicht kan ten naastenbij
3000 pond ziju; qui batte la questione, daar
<lraait de kwestie juist om; un conto batte
(pari), cen rekeniug sluit juist; non me la
balta, dat staat mij niet aan.
batter la, 1 X batterij; .J, tusschendek; ~ da
cueina, keukengereedschap; ~ clettrica,
electrische batterij.
batterlologla, 1 & zie bacteriologia &.
battesimale, agg cloop-; baeina ~, doopvont.
batte'slmo, m doop; doopsel; lig werk, voortbrengsel; ~ di luoeo, vuurdoop; ~ di
sangue, marteldood; nome di ~, doopnaam; tenere a ~, ten doop hOlHlen.

e

e

battezzando, 1n c1oopeling.
battezzare, vi doopen, ten doop houden; lig
bestempelen, een naam geven; natmaken,
bevochtigen; -rsi, vr zich laten doopen,
gedoopt worden.
battezzato, m gedoopte, christen.
battezzatore, m <looper.
battezzlere, m dooper, priester die het doopsel toedient.
battlbaleno, m het flitsen van den bliksem;
in un f""'oo-J, in eell oogwenk.
battlbecco, m woonlenstrijd; woorclentwist.
battlcoda, 1 :l. kwikstaartje.
battlculo, m val op zijn achterste; F (heeren)
rok; .J, leizeil.
batticuQre, 1n hartklopping.
battlflanco, m boom, scheiboom (in paardenbattifiJlle, 1n OJ bastion, citadel.
[stal).
battlfuQco, m vuurslag.
battllano, In wolkammer.
battimano, m handgeklap.
battlmazza, m smidsknecht; voorslager.
battlo, m geklap; aanhoudend slaau of
kloppen.
battlpalle, m X laadslok.
battlpalo, m heiblok.
battlse' gola, 1 ~ korenbloem.
battista, m dooper; il B~ of (;iovallJli ~,
] ohannes de Dooper.
battlstero, 1n doopkapel.
battlstrada, 111 voorrijder, koerier; gitls,
wegwijzer.
ba'ttlto, m hartklopping.
battltore, m dorscher; bablaancler; X Wf'gverkenner, ruiterpatrouille.
battltura, 1 het slaan; slag; tnch tiging; zorg;
het dorschen.
ba'ttola,1 slaghont; klapper; ratel; lig kletser, ratelaar.
battologla, 1 battologie, vervelende noodelooze woordherhaling.
battuta, 1 het slaan, kloppen; slag; klopping
.J, riemslag; 1" maatslag; slag in het balspel; plaa ts waar het water tegen dell
oever klotst; botsing; L>. pijlervormige
uitsteek; ~ di paisa, polsslag; battutl? del
tamburo, tromgeroffel; dar fa ~, de
maat slaall; stare alia ~, in de maat
zijn; a '"'-', op de rnaat.
battuto, I til vulsel (van gehakt vleesch in
gevogelte); vloer uit kleine stukken
steen en cement; mosaikvloer; II p pass
van batt ere.
batu'folo, m klnwen, warboel, pak; haanlot,
chignon.
bau, tit \vauwau, honc1engeblaf; boernan;
far ~ ~, voor boeman spelen.
baule, m koffer; (scherz) bult, bochel.
bauletto, baullno, In koffertje; werkdoosje;
necessaire.
bautta, 1 domino (masker).
bava, I speeksel; schuim; ~ metaal-

bavaglino
bavaglino

beffatore
beffatore
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schuim,
schuim, slakken;
slakken; ~
~ di
di vento,
vento, briesje;
briesje; [ar
lar
la
la /"'000.1,
~, schuimbekken
schuimbekken van
van woede.
woede.
bavaglino,
bavagllno, mm slabbetje.
slabbetje.
bava'gllo, mm borstlap,
borstlap, slabbctje
slabbetje;; knevel,
knevel,
bava'glio,
prop in
in den
den mond.
monel.
prop
bavarese,
bavarese, agg
agg Beiersch;
Beierseh; sosi.
sus!. I/ melkchocomclkdlOeo·
Bavarese, mm Beier.
Beier.
Bavarese,
L[Iadp.
lade.
bavella, II floretzijde.
floretzijde.
bavella,
ba'vera, II pelerien,
pplerien, keep.
keel'.
ba'vera,
baverlna, If kanten
kanten kraag,
kraag, kr
kraagjP.
baverina,
aagje,
ba'vero, mm jasjas- of
of mantelkraag.
mantelkraag.
ba'vero,
bavetta, lf oneffenheicl
oneffenheicl op
op gegoten
gegotcll ruct.aal,
rnctaal,
bavetta,
gietfout.
gietfout.
bavettlne, jj pI
pi zccr
zeer fijne
fijne bandvonnige
balldvormige
bavettine,
Inacaroni.
macaroni.
bavlera,
bavlera, 111t
m vizier
vizier van
van pantscrhelm;
pantserhellU; 11101HlmondBavlera, If Beieren.
Beieren.
[doek.
Bavlera,
[cloek.
bavoso, agg
agg kwijlend;
kwijlend; spceksclach
speekselaehtig;
s{'huibavoso,
tig; schuimend
mend van
van woede.
woede.
bazar, ni
m bazar.
bazar.
bazar,
bazza, II vooruitstekcudc
vooruitstekcnde kin;
kin; gcIuk;
gcluk; gegebazza,
legenheiclskoopje.
legenheidskoopje.
bazzana, fI gelooid
gelooid sch
schapellvel,
bezaanlcpr.
bazzana,
apcuvel, bezaauleer.
bazzeeola, Ij kleinigheid,
kleinigheid, niet
nietigheicl.
bazzecola,
igheid.
00
ba'zzlca, If bezigue
bezigue (kaartspel);
(kaartspel); 0000 potspcl,
potspel.
ba'zzica,
bazzleare, vi
vi dikwijls
clikwijls ergens
ergens komen,
komen, druk
druk
bazzieare,
bazzlna, ff spitse
spitse kin.
kin.
[bezoeken.
bazzina,
[bezoeken.
bazzoHla,
t
dikke
soep;
jig
lange
verhanclebazzoffia, f dikke soep; jig lange verhandeling
ling zonder
zonder samenhang.
samenhang.
bazzone,
bazzone, mm man
man met
met groote
groote kin.
kin.
bazzotto, agg
agg half
half gaar;
gaar; halfzacht
halfzacht (ei);
(ci); zicziebazzotto,
keJijk; onhandig.
onhanclig.
kelijk;
be', avv
avv afkorting
afkorting van
van bene
b.!nc == goed.
goed.
be',
beare, vt
vt gelukkig,
gelukkig, zalig
zalig maken;
maken; ~rsi,
-rsi, ur
vr
beare,
een buitengewoon
buitengewoon behagen
behagen vinden.
vinclen.
een
beatamente, avv
avv op
op gelukkigc
gelllkkige wijze,
wijze, in
in gegebeatamente,
lukzaligheicl.
lukzaligheicl.
beatlflcare, vtvt zalig
zalig sprcken;
spreken; lofprijzen,
lofprijzen, gegebeatificare,
lukkig
lukkig maken.
maken.
beatificazione,
beatiflcazlone, ff zaligspreking,
zaligspreking, zaliging.
zaliging.
beati'fico,
beatl'fleo, agg
a.gg zaligend,
zaligend, zaligmakend.
zaligmakend.
Beati'ssimo,
Beatl'sslmo, agg
agg /"'000.1
~ Padre,
Padre, Allerheiligste
Allerheiligste
Vader! (titel
(titel des
des Pausen).
Pausen).
Vader!
beatltu'dlne, If gelukzaligheid,
gelukzaligheid, zaligheid;
zaligheid; gegebeatltu'dlne,
luk, heil;
hei!; Sua
Sua '-',
~, Zijne
Zijne Heiligheid
Heiligheicl (de
(de
luk,
Paus).
Paus).
beato,
beato, II pp pass
pass van
van beare;
beare; II
II agg
agg zalig,
zalig, gelukgelukzalig; geloovig;
geloovig; kwezelig;
kwezelig; III
III sost
sost mm kwekwezalig;
zel, bidbroeder;
bidbroeder; ii beati,
beati, de
de gelukzaligen;
gelukzaJigen;
zel,
~ tel
tel (gij)
(gij) gelukkige!,
gelukkige!, pur
pur ,-.;
~ che
clze ...,, een
een
/"'000.1
geluk dat
dat ...;
... ; gelukkigerwijs
gelukkigerwijs .. ..
geluk
Beatrice, ff Beati
BeatIix.
Beatrice,
ix.
beca,
beea, mm leelijke
leelijke vrouw
vrouw van
van lagen
lagen stand.
stand.
beeea, tf zijden
zijden sjerp;
sjerp; kouseband,
kouseband, ezelsoor
ezelsoor
becca,
in
in boeken
boeken.,
becca
bunga, It ~t bee
kpuuge.
beeeabunga,
beekpunge.
beeea'eela,
houtsnip; /"'000.1
~ di
di mare,
mare, ~~
becca'
ccla, If ~~ houtsnip;
scholekster.
scholekster.
beeeaeelno,
m
~
watersnip.
beccaccino, m ~ watersnip.
beeeaflco, mm ~~ vijgeneter;
vijgeneter; bastaardnachtebastaarclnachtebeccafico,
gaal;
gaa1; ~
....., di
di palude,
palude, rietzanger,
rietzanger, karkiet.
karkiet.
beeea'lo, m
In slager,
slager, vleeschhouwer.
vleeschhouwer,
becca'Io,

beccala'glio,
beeeala'gllo, m
m blindemannetje.
blinclemannetje.
beeeallte, mm twistzoeker.
twistzoeker.
beccalite,
beeeamortl, mm doodgraver.
cloodgraver.
beccamertl,
beeeapesel, m
m ~~ stern,
stern, zeezwaluw.
zeezwaluw.
beccapesci,
beeeare, II vtvt pikken,
pikken, oppikken;
oppikken; fig
fig ieiets
door
beccare,
ts door
list verkrijgen;
verkrijgen; grijpen,
grijpell, aangrijpen;
aangrijpell; vastvastlist
pakken; begrijpen;
begdjpen; IIII -crsi;
,....,rsi, vv recipr
recipr elkauelkanpakken;
cler
ibbelen; .~rsi
der pikken;
pikken; III
III vr
vr twisteu
twisten,, kkiboelen;
,....,rsi
cervello, zijn
zijn hCrSE'IlS
hergen, plageu
plagen met
nlPt kleikleiitit ceruello,
nigheden.
nigheden.
beeearello, tit
111 bok
bokje.
beccarello,
je,
beecastrlno, mIn zware,
zware, sm
smalle
hak; houwecl.
houwecl.
beccastrino,
alle hak;
beccata,
I
beet,
pik,
beeeata, t beet, pik, met
met den
den snavel.
snavel.
beeeatello, m
m kraagsteen;
kraagsteen; console;
console; stokjc
stokje
beccatello,
in kleerhanger
kleerhanger ;; m
Uluur
(Olll kleeren
kleeren op
01' tc
te
in
uur (om
hangen).
hangen).
beeeato'lo, mm etensbakje
etellsbakje (voor
(vour vogels).
vogel,).
beecato'io,
beeehegglare, vivi .&
J,. sstampell
(van het
het schip),
schip),
beccheggiare,
tampeu (van
overlangsche slingeringcn
slingeringen maken.
maken.
overlangsche
beeeherello, mm h~ bokje.
bokje.
beccherello,
beeeherla, If slagerij.
slagerij.
beccheria,
beeehetto, m
m kleine
kleine snavel;
snavel; punt;
punt; ~
J,. scheepsschee!'sbecchetto,
snebbe; becehetti,
becchetti, kleppen
kleppen del'
der schocncu
schocncn
snebbe;
(waarin de
de vetergaten
vetergaten zijn).
zijn).
(waarin
becchime,
beeehlme, mm vogelvoeder.
vogelvoeder.
becchino,
beeehlno, mm doodgraver.
dooc\graver.
beeeo, mm snave1;
snavel; mond,
mond, bek;
bek; tuit
tuit (v.
(v. kkan);
I I becco,
au):
punt (v.
(v. e.e. pen);
pen); spits
spits uitsteeksel;
uitsteeksel; gaspit;
gaspit;
punt
~ del
del nauiglio,
naviglio, scheepssnavel,
scheepssnavel, snebbe;
snebbe;
aver paglia
paglia in
in ~, in
in een
een zaak
zaak (geheim)
(geheim)
aver
ingewijd
zijn;
non aver
aver un.
un ~ di
di quatquatingewij
d zij
n; non
trino, geen
geen duit
cluit op
op zak
zak hcbben;
hebben; eeco
ecco latta
latta
trino,
all' oca!,
oca!, zie
zie zoo,
zoo, dat
clat isis gelukkig
gelukkig
itit ~ all'
afgcloopen, clat
clat isis klaar:
klaar; metterci
metterci ilil ~,
afgeloopen,
zijn neus
neus ergens
ergens in
in steken;
steken; aa strappa
strappa r-:
,...."
zijn
I
overhaast;
2
naar
keus.
I overhaast; 2 naar keus.
beeeo, m
m~
~ bok;
bok; door
door zijn
zijn vrouw
vrouw bcdrobcdro22 becco,
gene, hoorndrager;
hoornclrager; barba
barba di
di~,
zie barbae
barba.
gene,
r-: zie
beccofrusone,
beeeofrusone, m
In ~
~ zijdestaart.
zijdestaart.
beecostorto, m
111 ~
~ kruisbek.
kruisbek.
beccostorto,
beeeu'eelo, m
111 tuit
tuit (van
(van een
een kan).
kan).
beccu'ccio,
beeeuto, agg
agg gesnavelcl.
gesnaveld.
beccuto,
be'eero, mm iemand
iemand uit
uit de
de heffe
heffe des
des Yolks,
yolks,
be'cero,
beeerume, m
m gespuis.
gespuis.
[schoelje.
becerume,
[schoelje.
Beciauna, pl
pi Betjoeanen.
Betjoeanen.
Beciauna,
beeo, mm domkop,
domkop, sul,
suI, lummel.
lummel.
beco,
bedulna, If darnesman
damesmantel,
sortie; B""',
B~, If BeBebeduina,
tel, sortie;
Bedulno, m
m Bedouin.
Bedouin.
[douinenvrouw.
Beduino,
[douinenvrouw.
befana, ff soort
soort vrouwelijke
vrouwelijke St.
St. Nicolaas
Nicolaas op
op
befana,
Drie Koningendag;
Koningendag; geschenk
geschenk op
op Drie
Drie
Drie
Koningendag; lig
fig leelijk
leelijk vrouwspersoon;
vrouwspersoon;
Koningendag;
Drie Koningenfeest.
Koningenfeest.
FF Drie
betanla, It PP Driekoningenfeest.
Driekoningenfeest.
befanla,
beffa,
beffa, beffe,
beffe, If scherts,
scherts, grap;
grap; grappige
grappige streek;
streek;
tarsi
farsi ~ di
di qd,
qd, iem.
iem. voor
voor den
den gek
gek houden;
houden;
lasciare colle
colle belle
bette ee col
col danno,
danna, met
met schade
schade
lasciare
en spot
spot er
er vanafkomen;
vanafkomen; da
da~,
uit scherts.
scherts.
en
r-«, uit
beffardo, agg
agg spotziek;
spotziek; riso
riso ~, hoongelach;
hoongelach;
beffardo,
sost.
sost. mm spotter.
spotter.
bellare, vtvt hoonen,
hoonen, bespotten,
bespotten, uitlachen;
uitlachen;
beffare,
di qc
qc (qd),
(qd), vr
vr met
met iets
iets (iemand)
(iemand) spotspot/"'~rsi
Ooo.IYsi di
beHatore, m
m spotter.
spotter.
[ten.
bettatore,
[ten.
/"'000.1

/"'000.1,

/"'000.1

/"'000.1

/"'000.1,

/"'000.1

/"'000.1,

beffeggiamen to
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beffegglamento, m bespotting, bet uitlachcn.
beffegglare, vt bespotten, uitlachen.
bega, I strijd; woordenwisseling; verwarde
geschiedenis; .onaangenaamheid.
beghina, I bagijn; kwezel; gierig, oud wijf.
beghino, m schijnheilige, kwezel.
begliuominl, m t)l ~ balsamien.
begonia, I ~ begonia.
bel, agg zie bello.
belamento, m blaten, geblaat.
bel are, vi blaten; griencn (v. c. kind).
bel, agg zie bello; ~ bello, kalmpjes aan.
belato, m geblaat.
belfiore, m ~ goudsbloem.
Belgio, m I Belgie; 2 13elg.
belgloino, m ~ benzoc, bcnzoehars.
Belisa'rio, m Belisarius.
bella, I agg zie bello; II sost t beminde;
schoone; fa mia ~, mijn geliefde, mijn
schat.
belladonna, f ~ belladonna; wolfskers.
bellamente, avv fraai, sierlijk; bcvallig; voorzichtig, langzaam, zachtjes.
bell etta, f bezinksel, slijk, slib.
belletto, m blanketsel, rouge.
bellezza, I schoonheid; schoon persoon;
schoone vrouw, eene schoonheid; overvloed; gcnoegcn; vrengde, che~, una~,
't is ecn lust, een pleizier; e fa ~ di tre
anni, 't is nu al drie jaren; la ~ di cento
lire, 100 goede lires; la ~ della Nencia,
kuiltje in de kin; per ~, vool' het mooi;
bellezze, PI bekoorlijkheden; cento bellezze,
~ juffertje in 't grocn.
I belli eo, m navel; middelpunt.
2 bellieo,
agg oorlogszuchtig; oorlogs-,
krijgs-.
bellicosamente, avv oorlogszuchtig, krijgshaftig.
bellicoso, agg krijgshaftig, oorlogszuchtig.
bellige rante, agg oorlogvoerend; sost m
oorlogvoerendc, belligerent.
belli'gero, agg zie bellicoso.
bellimbusto, m fat, modegek, kwast.
bellino, agg lief, sierlijk, aardig; lar il bellin
~, huichelen, mooi weer spelen; ho sentito
delle belline, ik heb mooie dingen gehoord;
venire luori can Ie belle belline, met zoete
woordjes, vleierijen voor den dag komen;
bello, I agg (ook bel, be', begli PI) schoon,
mooi, fraai, sierlijk; sterk, groot; passend;
eervol; bella casal prachtig! uitstekend!;
un bell' ingegno, een groot verstand, vel'nuft; un bel nome, een eervolle naam; una
bella risposta, een passend antwoord; il bel
sessa, de schoone sekse; una bella somma,
een flinke, aanzienlijke som; bell' e buono,
mooi en goed, volmaakt; bell' e capito,
begrepen; bell' e cotto, 't is al gaar; bell' e
latta, kant en 'klaar; bell' e finito, gedaan,
klaar; larla bella a qd, iemand een poets
spelen; chi e bella non e del tlttto poverella,

e

e

bene

cen mooi rneisje vindt altijd cen man;
a ~ studio, met vlijt; alia bella libera, met
vrijmoedigheid; II sost m I bemincle,
minnaar; lar il ~, den galant spelen; 2
het schoone, schoonheid; il ~ iJ che ... ,
het mooie ervan is, dat ... ; ehe e di ~?
\Vat moois wordt hier vertooncl? sui piu
~, op het gunstigstc oogcnblik; quest' e
bella, clat is wat moois!; dime, lame delle
belle, mooie dingen zeggen, eloen; vedere
il~, de kalls, de gelegenheid zien om ... ;
valerei del buano e del ~ a lare qc, tijd'
noch moeitc spawn om iets te doell, III
avv schoon, rnooi; """-' c bene J zeer goed,
uitstekend; bel ~, zachtjes aan.
bellocchlo, m kattenoog (edelsteen).
bellocclo, agg snoezig, wel aardig.
bellospl'rlto, m fijn vernuft, groote gecst.
belluino, agg bees tach tig, dierlijk.
bellumore, m opgeruimd mensch; grappcnmaker
bellu'rla, f schoonheid; schoon uiterlijk.
belone, m huilebalk.
betta, f schoonheicJ, schoone vrou\V.
Beluelstan, m BelucJjistan.
belva, t verscheurend dier:
belvedere, m kijktoren, koepel of toren Illet
schoon ui tzich t.
Belzebu, m Beelzebub.
belzulno, m ~ benzoe; benzoehars.
bembe! inter; goed! jawel!
bem(m)olle, m l' b mol, Illolteekcn.
benaeeetto, agg zeer welkom; preghiera benaccetta al Signore, den Heel' we!gevallige
benalleva'to, agg welopgevoed.
[bede.
benalza'to, m goeden morgen!, goed gerust?
dare il ~ a qd, iernand goeden morgen
benama'to, agg welbemind.
[wenschen.
benanda'ta, f afscheidsfooi, fooi; afstandsgeld; dar la ~ a un vestito, een kleedingstuk afdanken.
benanda'to, agg goed en weI vertrokken;
sost m afschcid.
benarrlva'to, agg welkom; dare il~, welkom
heeten.
benaugura'to, agg gelnkvoorspellend; gel ukkig; onder gelukkige vooruitzichten.
benche. cong ofschoon, hoewel.
bencrea'to, agg welopgevoed,goedgemanierd.
benda, I oogdoek, blinddoek; O;J voorhoofddoek; sluier; nonnensluier.
bendare, vt blinddoeken; (fig) ~gli oechi,
iem. in de war brengen.
bendatura, I het verbinden, bedekken del'
oogen.
bene, I m goed; het goede (tegenover het
kwade), schat; welzijn, nut; bezittingen,
have, goed; il ~ pubblico, het algemeen
welzijn; il somma ~, het hoogste goed;
beni immobili, onroerende goecleren;. beni
mob iii, roerende goederen; i beni mondani,
de aarclsche goeclerenj i suoi beni, zijne
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goederen; zijn have en goed; dolce mia
,..." mijn liefste schat, mijn allerJiefste;
persona da ,..." fatsoenlijk, deftig persoon;
a fin di ,..." met een goede bedoeling; agni
,..., di Dio, Gods beste zegen; per tua ,..."
tot uw bestwil; andare a,..." tot een goed
einde kamen, goed uitvallen; aver ,..."
rust, vrede hebben; nmf aver ,..., di qd,
door iemand niet met rust gelaten worden; aversi per ,..., di una casa, iets
goed opnemen; far del ,..." voordeel
trekken; venire a ,..." tot een goed e.inde
komen, goed uitvallen: II agg goed; fU ,...,
eke . .. , het ware goed dati III avv gued,
wei, verstandig, degelijk, passend, zeer,
in hooge mate, rijkelijk; ,..., spesso, zeer
dikwijls; son stanco, ma stanco ,..." ik ben
moe, zeer moe; ~ -.", geheel en al; -." e non
male, in hooge matE', zeer zeker, in aile
geval; 1111 ,..., ntf male, zoo zoo, niet goed
en niet slecht; ,..., e meglio, zeker; voortrcffelijk; ok ,..." ok ,...,! dat is heerlijk, dat
is prachtig; proprio ,..." (iron) 't is mooi;
't is prachtig; quando ,..." zelfs als, ook
dan wanncer; tanto ,...,! kijk eens hoe
goed! a a.ndar ,..." hoogst waarschijnlijk;
eomprare ,..." goedkoop, voordeelig koopen; ko fatto ,..., venti miglia, ik heb weI
twintig mijlen afgelegd; parlare per ,..."
goed spreken; piovere per ,..." geducht
regenen; sentirsi ,..." zich weI gevoelen;
star,..., wn qd, op goeden voet met iemand
staan; n01t stare,..., insieme, niet goed bij
elkaar passen; stia ,...,! vaarwel! het ga
u goed! voler,..., a qd, iemand goedgezind,
genegen zijn; (prov) presto e ,..., raro
avviene, haastige spoed is zelden goed.
benedeUa, j ~ nagelkruid.
Benedettlno, m Benedictijn; b,..." agg benedictijner.
benedetto, p pass & agg gezegend, geprezen;
ingezegend, gewijd; 'Verwenseht, afschuwelijk, lastig; aequa benedetta, wijwater;
Dio ,..." de goede God; ,..., Dio! groote
God, lievE' Hemel!; pane,..." gewijd brood,
Hostie; eke tu sia ,...,! God zij met
u! e un ,..., uomo, 't is een zonderling
mensch.
benedl' cite, m tafelgebed, gebed voor tafe!.
benedlre, vt zegenen, inzegenen; wijden;
lofprijzen; gelukkig noemen; ee It' e da ,...,
e da santijicare, er is een groote hoeveeIheid van voorhanden; mandare qd a tarsi,
,..." iemand naar den drommel zenden.
benedlzlone, t zegen, wijding, inzegening,
inwijding, genade, grnst, w€lclaacl;,..., apostoliea, apostolische, pauselijke zegen; ,...,
della bandiera, vaandelwijding; ,..., nuziale,
kerkelijke inzegening van het huwelijk.
benefattore, m weldoener.
beneYattrlce, f weldoenster.
beneflcare, vt weidoen, weidaden bewijzen.
ITALIAANSCH.

benone

beneftcato, m bezitter van cen prebende;
aalmoezenon tv anger.

beneflcenza, j weldadigheid, weldaad; rceita
di ,..." weldadigheidsvoorstelling.

benlflclare, vt zie benifieare.
benlYlcla'rlo, agg een prebende betreffende;
sost m trekker van een prebcnde, provenier.·
beneficlata, j benefietvoorstelling; t'l onder
voorrecht van boedelbcschrijving aanvaarde erfenis.
beneftclato, agg erede ,..." erfgcnaam Ollc\cr
voorrech t van boedelbeschrijving.
beneft'clo, m weldaad, hulpverleening; nut;
winst; voordeel; rente, prebende, belleficie; F sinecure, gemakkelijk baantje;
,..., del eorpo, goede ontlasting, goede
spijsvertering; t'l con ,..., d' inventario,
onder voorrecht van boedelbeschrijving,
onder benificie van inventaris; a,..., eomune, ten algcmeenen nutte.
beneflco, agg weldadig, weldoend; hcilzaam.
beneflzlato, agg zie benefieiato.
benefl'zlo, 1ft zie beneficio.
benemerenza, t verdienste; verdienstelijkheid; in ,..." ter erkenning, als bclooning.
benepla' cito, m goedkeuring; erkenning;
willekeur; a ,..." naar welgcvallen, naar
willekeur.
benessere, m welbevinclcn, wclzijn; welgesteldheid.
benestante, aglZ welgesteld, bemiddeId; sost
m weigesteId, vermogend man.
benestare, m inwilliging; erkenning (van de
juistheid eener rek.); gemakkeJijk leven;
weistand.
benevlso, zie bmveduto.
benevolenza, j welwillendheid, gnnst.
benevolo. I agg welwiIlend, goedgunstig,
goedgezind; intenzione benevola, goede bedoeling; II sost m begunstiger.
benfatto, agg welgemaakt; goedgeaard.
Bengala, j Bengalen; fuoco di,..." Bengaalsch
vuur.
bengallno, m 3!! bengali, prachtvink.
benl, PI van bene.
Benlamlno, m Benjamin.
benlgnamente, avv goed, liefderijk.
benlgnlta, t goedhartigheid, zachtheid,
zach tmoedigheid.
benigno, agg goedig, liefderijk, zacht, mild,
vrucb tbaar, liefelijk (landschap).
benlno, avv nogal goed; per ,..." naar behooren; waarop niets valt aan te merkeu;
tanto,...,! mooi zoo, uitstekend!
benlnte'so, agg met zorg geregeld, goed begrepen; ,..., ehe, onder voorwaarde dat ...
benl'sslmo, avv zeer goed, uitstekend.
benna, t mandewagen.
bennato, agg van goede geboorte, welopgevoed; anima bennata, edele del.
benone, avv zeer goed, uitstekend.
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benportante

benportante, agg welvarcnd, gczond, bloei- bersagllere, m

X jager, scherpschutter,

lichte infanterist.

end, sterk.

benservi'to, '" getuigschrift, bewijs van goed bersa'gllo, m schijf; mikpunt, ,loelwit; ~
ddla lartana, speelbal vall l1<"t lot; tirarc
gedrag; dar it ~, ont~lag geven.
al~, schijfschicten ; ("ssere il ~ di qc, cell
bensi, avv Inaar, ('chter; weliswaar; onder
voorwerp van spot zijn.

voorwaardc dat.

bentorna'to, '" welkom; dare it

~,

welkolll

heetcn.

bentrova'to, agl; gcgroct, gOf'ucn dag-.
benvedu'to, agg gczien, bemind, geacht.
benvenu'to, '" welkom; dare if~, bf'g-roeten,
welkom heeten.

benvole're, vt & vi larsi ~, zich bemin,j maken; pigZiare, prendere a ~ ana, iemand
benvolu'to, agg bemind.
[liefkrijgen.
benzina, I benzine.
beone, m drinkebroer, zatlal'.
Beota, m Beati;;r.
Beozia, f Beatie.
berberi, berbero, '" ~ berberi<.
berciare, vi zonder OphOlldcll huikn,
schreeUWC'Il.

berclo, m gehuiJ, gcschreeuw, gegriell.
bercione, '" schreeuwleelijk, griener.
bere, vt zie bevcre.
berettino, zie berrettina.
bergamotta, ! ~ bergamotpcer.
bericocolo, '" peperkoek; soort kllapkoek.
berillo, m beryl (edelsteen).
berlina, I I schandpaal, kaak; 2 reiswagen,
berline; 3 kolenwagentje ill mijnen; 4
500rt v. gezelschapsspe!.
berlinese, agg Berlijnsch; B~ In Berlijner.
berlinga'ccio, '" Jaatstc Donclcnlag v66r de
vasten.
berlingare, vi vroolijk pratcll onder dell invloer! van goccl etcn en drinkell.
berlingozzo, In soort krentenkoek.
Berlino, In Berlijn.
Bermude, I pZ Bermuda-eilanden.
Berna, I Bern.
Bernardo, '" Bernard; San~, St. -Bernard.
bernecche, '" essere in ~, dronken zijn.
bernoccolo, '" uitwas; bult; puist; aver iZ ~
di qc, neiging, natuurlijke aanleg tot iets
hebben.
bernoccoluto, agg bultig, met uitwassen.
bernusse, bernusso, In burnous, Arabische
mantel met kap.
berretta, I muts; baret; ~ di notte, slaapmuts; tare di ~, de muts afnemen (om te
groeten; aver it ccrvella sapra la ~, zijne
gedachten niet bij elkaar hebben.
berretta'io, m pettenkoopman.
berrettlno, '" mutsje; agg asehgrauw, bruin;
fig treurig, boosaardig.
berretto, m muts; pet; baret; ~ frigia, Phrygisehe muts.
berrettone, m baret (v. reehters &); kolbak.
berroviere, '" III politiedienaar.
bersagllare, vt beschieten; fig plagen, bezoeken (met ongeluk).

berso, m ];riee!.
berta, I I grap; scherh; spot;

2 hdblok;
handhei' -, ~ vlaamsche gaCli, meerkol.
Berta, I Be/tha; 1101/ " Pi" it tempo che ~
lilava, de goede nude tijd is voorbij.
bertegglare, vt foppell, plagen, den spot
drijven met.
berteIle, I pt broekdraagbandell, bretcls.
bertoldo, In domoor, lummel; B"'-', m Berbertone, m minnaar, boe!.
rtllOlcl.
bertu'ccia, f ~ gewone aap, llleerkat; dire
l'avcml1taria della ,....." hinnenslllonds vlockell; pigliar la ~, zich bec1rinkell.
bertucciata, f dwaze of belachelijke naapedj.
bertuccione, m groote aap; IiI' leelijk, grof
Incnsch.
Bessara'bia, I Bessarabii'.
beste'mmia, f godslastering, verwcnsching;
fig zware dwaling.
bestemmlare, vi godslasteringen uitspreken,
vloeken, zwarc verwenschingen uitspreken; fig geraas, leven maken; vt ~ Dia,
God lastercn.
bestemmiatore, '" gooslasteraar.
bestemmione, m vloekbeest.
be'stia, f dier; beest; vee; domkop; ruw ueestachtig mensch; bestie da ",acelia, slachtvee; bestie minute, klein vee; ~ da selia,
rijdier; r-...J da soma, lastdier; ~ da tiro,
trekdier; fatica da ,......", zware vcnnoeicnis;
andare, mantare in ,......", in woede gerakcll;
a 1"""0..1, da "'-', come una ..-., zonder overleg,
zonder oorc1eel; ruw, onbeschoft.
bestia' ccia, '" groot leelijk dier; fig gemeen
mensch, beest.
bestia'io, '" veehoeder, veedrijver.
bestiale, agg dierlijk, beestachtig; fig onverstan dig; ruw, onbeschoft; gewe1dig, zeer
groot; caldo ~, verstikkende wannte;
peso ~, enorm gewicht; vita ~, hondenleven.
bestialita, I verdierlijking; dierlijl<heid,
beestaehtigheid; rllwi1eid, domheid; tegennatuurlijke ontucht.
bestial mente, avv dierlijk; bees tach tig; dom;
geweldig.
bestiame, m vee; veestapel; ~ grosso, groot
vee; ~ minuto, klein vee.
bestiolina, I diertje, beestje.
bestione, m groot dier; dom, ruw mensch.
bestiuola, f klein dier.
betel, '" ~ betel, sirih.
Betlemme, m Bethlehem.
Betta, Bettina, I Liesbeth, Lize.
be'ttola, f kroeg; klein eethuis; schafthllis;
costami da '-", kroegmanieren.

bettolante
bettolante, In kroeglooper.
bettoliere, m kroegbaas, schafthuishouc1er.
bettonica, f ~ betonia, betonie; conosciuta
piu della ~, bekend als de bonte hone\.
betula, betu\la, f ~ berk(eboom).
beuta, f zie bevula.
beva, f rijpheic1 van wijn (om op flesschen te
doen); un vina ha una buona ~, de wijn
smaakt goed; fig lievelingsbezigheirl;
essere nella sua ~, 01' zijn stokpaanlje
zitten.

bevanda, I drank; ~ sPiriluosa,sterke drank.
bevazzare, zie svebazzare.
bevera'ggio, m kunstc1rank; drinkgell\.
beverato'io, m drinkbak; drinkplaats.
be' vere, bere, vt drink en, zuipen; inzuigen
(water, als een spons &); ~ al iiasco, uit
lIe flesch drinken; ~ a garganella, in het
keel gat gooien; ~ al nome, alla salute, 01'
lIe gezondheid c1rinken; uova a bere, zachtgekookte eieren; (fig) ~ grasso, bet zoo heel
nauw niet nemen; ~ qc, iets voor goede
munt opnemen, iets gemakkelijk slikken;
beverseli tt/tia, alles door het keelgat jagen,
verdrinken; mi par d'andar a~, dat lijkt
zoo gemakkelijk als iets.
beverino, m drinkbakje (in vogelkooi).
be' vero, m ~ bever.
beverone, rn slobber, Zf'lllf'lenpap ynor Vf'f';
lig weinig werkend drankje.
bevi'bUe, agg drinkbaar.
bevimento, m het llrinken, dronk.
bevitore, m drinker, zuiper.
bevone, m groot drinker, zuiplap.
bevuta, I drank; het drinken; llronk; abbiamo
latta una bU01Ia. ~, wij hebben een flinken
teug genomen.
bezzicare, I vt met den snavel pikken; II vi
vreten, pikken; lig kwetsen, grieven.
bezzicata, I pik met den suavel; bij tend
woore!.
bezzo, m I:.ll k1. Venetiaansche lllunt; geld.
blacca, f loodwit; wit blanketsel.
biacco, 1n k leine adder.
biada, I graan (als veevoeller); haver.
biadare, vi het vee met graan, haver V(}f'ren.
biadetto, m hemelsblauwe klpur; aKg IU·lllelsblauw.
biaduli, 1n 1)1 graanstoppels.
Bia'glo, m Blasius; F adagio~, langzaam
Inaar, voorzichtig aan.
bianca, f melkchocolade.
Bianca, f Blanka, manche.
biancastro, agg wi tach tig.
biancheggiare, vi wit zien, wit glanzen; wit
worclen, lichter, helclenler worelen; wit,
grijs worden (haren).
biancheria, f linnengoed; waschgoed: ~ da
letta, beddegoed; ~ da lavola, tafellinnen;
arnradia da ~, linncnkast; 1nutar la ,-......,.,
schoon linnengoed aantrekken.
bianchetto, m wit blanketsel; witkalk.

biasimo
bianchezza, I wit.heid, witte kleur.
bianchi'ccio, agg witachtig.
bianchimento, m het witten, wit maken,
kalken; witpolijsting (van zilver).

blanchire, vt bleeken, wit maken, wit schil·
cleren; witten, kalken; (zilver) reinigen,
witpolijsten.
bianco, I aKg wit; bleek; helder, duidelijk;
armebianca, blank wapen; ~ di bucata, zoo
wit als linnen; carta bianca, carte blanche,
onbeperkte volmacht; voce bianca., knapen-, vrouwensteln; far il visa ~, blf'pk
wonkn; lar i capelli bianchi in un lavaro,
in cen werk grijs worden; ra.ro come Ie
mosche bianche, zeldzaam als een witte
raaf; II sast m wit; witte kleur &; blanco;
witte roos (op schietschijf), doel; ~ witvisch; r-....> d'argento, 500ft van fijllioodwit;
,......., dell' occhio, wit van het oog; ,......., dell'
~lOVO, wit van het ei; una linea di f"""oW, een
l"f'gel wit; dar di ,......." witten; verwoesten,
vernietigen; niet ten uitvoer brengen (een
plan, una impresa); fare di ~ nero, wit
zwart maken, onbeschaamcl liegen; firmarc in ,......" in b1anco onderteekenen;
porre il nero sui ~, zwart op wit zptten;
(fig) di punta ill~, onverwachts, znneler
voorbereiding.
Bianco, lUemie ~, '" Mont-Blanc.
bia'ncola, m 'J. kwikstaart.
biancomangiare, m blanc-manger (sonrt
pudding).
biancone, m bleeksnuit; 'J. s1angcnarenl\.
biancosegno, m blanco hanclteekening, oningevulde volmacht.
biancospino, m ~ meidoo1'l1, hagelloorn.
biancu'ccio, agg vuilwit; witachtig.
biancume, m dingen elie te wit, te licht zijn.
bia'scia, I speekse!.
biasclamento, 111 het kallwen; speekselafscheicling.
biasciapaternostri, m biclhroec1er, schijnheiJige.
biasciare, vt & vi llloeilijk en langzaam kall,ven, ntUlnInelen; kieskauwen, Inet tegenzin eten; ~ una lingua, een taal radbrakpn;
,-..., Ie parol~~, zijn woonIen inslikken, 1110111pelen; ~ paicmos!ri, gebeclen prevelen.
biasciati' ccio, m iets clat gekauwel en uitgespuwcl is; F vies kJiekje.
biascicare, vi & vi zie biasciare.
biascicone, m mUlllmelaar; iemaJHl elie
moeilijk spreekt; kieskauwer.
biasciotto, m gekauwd propje papier; brahbelaar.
biasima'bile, agg berispelijk, laakbaar.
biasimare, biasmare, vt berispen, laken;
-rsi di qd, vr zich over iem. beklagen.
biasime'vole, agg iaakbaar, afkeurenswaardig.
bia'simo,11t berisping, blaam, verwijt; dare
~, afkeuren, laken.

bibasico
blba'sieo, agg (Chim) bibasisch, dubbelbabl'bbla, f bijbel.
[sisch.
bl'bblo, m ~ fluiteend.
bl'blta, f drank; verversching, lafenis.
bl'blieo, agg bijbelsch.
blbliofilo, m bibliophiel, boekenliefhebber.
blbliografia, f bibliographie; boekenkennis;
beschrijving v. boeken.
blbliogra'fieo, agg bibliographisch, boekbeschrijvend.
blbliografo, m bibliograaf, boekenkenner.
blbliomane, m boekengek, hartstochteUjk
boekenverzamelaar.
bibliomania, m hartstochtelijke liefhebberij
voor boeken, bibliomanie.
blblioteca, f bibliotheck, boekerij.
blblioteca'rlo, m bibliothecaris.
blca, f hoop korenschoven.
blcarbonato, m (Chim) bicarbonaat, dubbelkoolzuurzout.
blcchlcche, t PI hoestpillen.
blechlere, m beker, kelk; drinkglas; :f.
(bloem)kelk; (prov) atfogar in un ~ d'acqua, in een glas water verdrinken, zich
door een kleinigheid laten opschrikken.
blechlerlno, m klein glas, kelkje, bekertje;
een slok, kleine hocveelheid; illumineer·
glaasje.
blccieocea, t armzalig huis, krot; stulp; prul.
blcefalo, agg tweehoofdig.
biela'neola, t schommel.
blcic1etta, t rijwiel; tweewieler; fiets.
biciclismo, m het wieIrijden.
blcielista, m wielrij der.
bl'ciclo, m (hooge) tweewieler.
blci'plte, I agg tweehoofdig; aquila ~,[B
dubbele adelaar; II sost m biceps, tweehoofdige armspier.
blci'leea, t kleine bergvesting; krot.
bicolore, agg tweekleurig.
bleorne, bleornuto, agg tweehoornig.
bldeIlo, m pedel.
bldente, m tweepuntig houweel; tweepuntige
vork.
bldetto, m I klein paard, hit; 2 bidet.
bldone, m .$. houten drinkbak.
bleeamellte, avv scheel, loensch, argwanend.
bleco, agg scheel, loensch; scheef, dwars,
verkeerd; azione bicca, slinksche handeling; guardar ~, iemand met schele
oogen, met boozen blik aan2'ien.
blella, f krukstang, krukas.
blennale, agg tweejarig, twee jaar durend,
om de twee jaar weerkeerend.
biennlo, m tijdvak van twee jaren.
bli:tola, f :f. biet, tuinbiet.
bletola'gglne, l domheid, onnoozelheid.
bletollna, f ~ wouw.
bletolone. m :f. mel de; fig domkop.
bietta, f wig, spaan, kegge; sluitwig; F vooruitstekende kin; fig onecnigheirl; meitere
biette, twist stoken.

bilancia
blettolina, f kleine wig, kegge spaan.
biffa, f afzetpaaJtje, piketpaaitje.
bllfare, vi afzetten met paaitjes, afbakenen;
doorhalen (met een streep).
bl'fldo, agg tweedeelig, gespleten.
bifolcherla, f lompe streek.
bifolco, m boerenarbeider; boerenkinkel.
biforcamento, m bifurcatie, gaffelvormigc
splitsing; vertakking, driesprong.
blforcarsi, vr zich in tweeen splitsen, zich
vertakken.
biforcatura, t splitsingspunt; vertakking.
biforcazlone, f vertal<king.
biforme, agg tweevormig.
blfronte, agg met twee gezichten, met een
dubbel aangezicht.
biga, f OJ tweewielige wagen (del' Griek. en
Rom.); tweespan; wagen.
Bigallo, m weeshuis te Florence.
blgamla, f bigamie; dubbel huwelijk.
bl'gamo, m bigamist.
blgattlera, f zijdewormenkweekerij.
bigello, m ruwe wollen stof; pijlaken.
blghellonare, vi leegloopen, straatslijpen.
bighellone, 1n leeglo&per, dagdief.
bi'ghero, m gehaakte kant.
bl'glo, agg grijs, aschgrauw; jig geveinsd;
lar ~, donker worden; saper distinguere
il nero dal ~, een scherp oOl'deel hebben;
(prov) al buio tulle Ie gatte son bige, in het
donker zijn aIle ka tjes grauw; se nM e
lupo, e can ~, men noemt geen koe bont
of er is een vlekje aan.
blglo'gnolo, agg grijsachtig.
blglit, 1n kleinood, juweel.
bl'glla, f zie bilia.
bigliardo, m zie biliardo.
blgIiettlna'lo, m kaartjesverkoopel', bureaulist.
blglietto, m briefje, biljet, kaartje; coupon;
~ di banca, bankbiJjet; ~ di credito, kredietaanwijzing;
d'ingresso, entreekaartje; ~ di (da) visita, visitekaal'tje.
biglione, m zilver van gering gehalte.
blgno'nla, f :f. bignonia.
bigo'neia, f kuip; maat voor vruchten;
redenaarsgestoelte, ka theder, tribune; a
bigo1tce, in groote hoeveelheid; essere in,...."
in de klem zitten.
blgo'nelo, m groote kuip; draagvat.
blgoncli'llo, m kuipje; olijvenvaatje.
blgordare, vi zie bagordare.
bigotta, t kwezel, biclzuster.
blgotteria, f schijnheiligheid, kwezelarij.
blgi'lito, m schijnheiIige, schijnvrome.
bllancella, l .$. kleine Mnmaster voor de
kustvaart.
bila'neia, I weegschaal, baIans; net, vischnet, fuik; evenwicht; $ balans; zwengelhout (van rijtuig); Ie Bilance, !;1 de Weegschaal; ~ a bilico, brughalans; ~ commerciale, $ haudelsbalans: ~ falsa, guasta,

bilanciamento

biqquadro

valsche weegschaal; valsch gewicht;
,..., pari, schaal in evenwicht; ,.... a ponte,
brugbascule; ,.... pubbliea, stadswaag;
dare il tralto alia ,...., een der schalen doen
dalen; den doorslag geven; essere in ,..."
besluiteloos zijn; pesare colla,.... dell' oralo,
op een goudschaaltje wegen; portare
l'arme a~, ¥. het geweer omlaag dragen;
tener pari In ,...., het evenwicht houden,
rechtvaardig zijn.
bllanclamento, m het wegen, afwegen;
onderzoek; overweging.
bllanclare, vt wegen, afwegen; onderzoeken,
overwegen; $ ......, il canto, een rekening
vereffenen; ,....,si vr tegen elkander opwegen; elkaar in evenwicht houden.
bllanclatamente, avv in evenwicht, in de
juiste verhouding.
bllanclere, m balk (van weegschaal); balanceerstok; onmst (v. horloge); bilancieri
della bussala, .t. beugel van kompas.
bllancina, I kleine weegschaal (v. apothekers, goudsmeden &).
bllanclno, m zwengclhout (onderaan dissel);
voorste paarden van vierspan, middelste
paarden van zesspan; uitkomst, hulp.
blla'ncio, m $ balans, slotrekening; budget,
begrooting; aanslag v. kosten; lare il ,..."
de balans opmaken; il ......, batte, de rekening sluit; a ,...., nauwkeurig.
bllanclo, m het schommelen, slingeren (van
een schip).
bllaterale, agg beiderzijds; wederzijdsch bindend.
bile, I gal; lig toorn, boosheid; aver la ,..."
slecht geluimd zijn; sputar,...., zijn gal uitspuwen.
bl'lIa, I 000 zak; pakstok; lar,...., 000 stoppen
(een bal).
blIlardo, m biljart.
blllare, agg gal-, galachtig, gallig; lebbre,..."
galkoorts.
bllla'rlo, agg gal bevattend, gal-.
blIlcare, vt in evenwicht brengen, vereffenen;
lig beproeven, overwegen; ""'rsi, vr in
evenwicht zijn, tegen elkander opwegen.
bl'lIeo, m evenwicht; mes eener balans;
. essere in,..." I in evenwicht zijn; 2 waggelen, onzeker zijn; il ministero in ,....,
het ministerie staat op 't vaUen.
blIlngue, agg tweetalig; fig dubbeltongig,
dubbelzinnig.
billone. m biljoen.
bllloso, agg galachtig, gal-, gallig.
bille, bille, kip, kip, kip!
blliera, I scherts, plagerij; grap.
bl'lIerl, m pl ~ waterkers, weidekers.
bllll, m kegelspe!.
blllo, m ~ kalkoensche haan.
bl'mano, agg tweehandig.
blmba, I klein meisje.
bimbo, m kleine jongen.

e

blmestrale, agg tweemaandelijksch.
blmestre, m twee maanden.
blmetallismo, m bimetallisme.
blmmolle, blmolle,m l' b mol, molteeken.
blna'rlo, I agg tweedeelig; tweevoudig, tweetallig; II m spoor; ,.... marta, dood spoor,
uitwijkspoor.

blnato, agg tweeling-, dubbe!.
binda, ! dommekrach t, winda;;.
bindeIla, I dunne band, snoer.
blndolare, vt zie abbindolare.
blndolata, I schurkenstreek, bedrog.
blndolerla, I schurkachtigheid, bedriegerij.
blndoleseo, agg bedriegelijk, schelmachtig,
schelmen-.

bl'ndolo, m wind as; haspel; paternosterwerk, waterschepwerk; fig mooiprater;
oplichter.

blndolone,m aartsschurk; doortrapte schelm.
blnoeolo, m tooneelkijker, binocle.
blnoeulare, agg voor beide oogen dienend;
binoculair .

blnomlo, m binonium, algebraische vonn
van twee termen.

bloeeolo, m vlokje wol; afgedmppelde was
of stearine van eell brandende kaars;
overblijfsel; afval; lana in bioceoli, ongesponllen scheerwo!.
bloeeoluto, agg vlokkig, grof (van wol).
blodo, blOdolo, m ~ zwanenbloem.
blogenia, I biogenie.
blografla, I biographie, levensbeschrijving.
blogra'flco, agg biografisch.
blografo, m biograaf, levensbeschrijver.
blologla, f biologie, levensleer.
blologlco, agg biologisch.
blologo, m bioloog.
blonda, I loogwater (om haar blond te veryen); zie ook: biondo.
blondegglare, vi blond schijnen, bijna blond
zijn; beginnen geel, rijp te worden.
blondeIla, f ~ duizendguldenkruid.
blondetto, m kleine blondkop, vlaskop.
blondezza, I blondheid, blonde kleur.
blondlna, I blondine.
blondlno, m blondkop.
biondo, agg blond; sost m blonde kleur;
blondkop.
bloscla, I natte sneeuw; modder; dunne soep.
bloscio, agg modderig, slijkerig; schuin,
dwars door; le case vanna a bioscio, de
zaken loopen scheef.
bipartlre, vt in twee deelen verdeelen, halveeren.
blpartlzlone, m verdeelillg in tweeen, middendoordeeling.
bi'pede, agg tweevoetig.
blpenne, I strijdbijl, tweesnijdencle bij1.
blplano, m ~ tweedekker.
blqquadrato, m vierdemacht; agg vierdemachts-.
blqquadro, m J herstellingsteeken.
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blra'cchlo, m lomp, vod; non saper ~ di
una cosa, geea steek vaa iets afwetea.
blrba, f joage sehelm; joage deugaiet; /0
dicono Ie birbe, de booze wereld zegt het;
far la ~, dea gaaschea dag luieren, rondsleateren.
blrbacchluola, f ea ~Io, m kleine schelm,
kleiae deugniet (v. kinderen).
blrba'ccia, f schelm, deugniet, m.
birbaccione, f groote sehelm.
birbante, m schelm, schurk, schoft.
birbanteria, I sehurkenstreek, schelmcrij.
birbantesco, agg schurkaehtig.
birbata, f schelmstuk, kwajongensstreek.
birbesco, agg sehelmachtig,' schurkachtig.
birbo, m sChelm, schurk, spitsboe£.
birbona, f gemeen wijf, slechte meid.
birbona'io, m boevenhol.
blrbonata, t schurkachtige, lage halHlelwijze;
slecht uitgevallen werk.
birboncello, m schelmpje, kleine deugniet.
birbone, m schurk, deugniet; ~ mairieolato,
doortrapte schurk; agg zeer ellendig,
pijnlijk; ko una fame ~, ik heb een honger als een wolf; e un jreddo~, 't is vreeselijk koud.
birboneggiare, vi schurkenstreken llithalen.
blrboneria, f schurkeastreek.
birbonesco, flgg schurkach tig, schelmachtig,
gemeea.
bi'relo, agg kortziehtig; loenseh.
biribara, f F ingewikkelde zaak; warboeI.
biribissa'io, m baakhouder bij het biribispel; groote meaigte menschen; gegoas
van stenlmen.
blribissi, m biribi (eea hazanlspcl met kaarbirichinata, f straatjoageasstreek.
[tea).
birichino, m straatjongen, vlegel; agg geslepea, schelmachtig.
birillo, moo kegcltje.
blroccio, m zie baroccio.
biroldo, m bloeclworst; fig domkop.
birra, f bier.
birra'gIia, f politieageatea.
birra'io, m bierbrouwer.
birrer/a, f bierbrouwerij; bierh nis.
birresco, agg als eell politieagent, politiebirro, m pOlitieagcnt, rakker.
lachtig.
bis, tweemaal; bis; .I' herhalingsteekell; be0

teekent als toe\'oeg5el: I vennindering;
2 venlubbeliag.
bisa'ccia, t (meestal bisacce, PI) zadeitasch;
bedelzak.
bisante, m W Byzantijner (gou<lmuat).
bisava, bisa'vola, f overgrootmoeder.
bisavo, bisa'volo, m overgrootvader.
bisbetico, agg zonderling, woaderlijk, grillig,
overspannen; nome '-', Olluitspreekbare
naam.
bisbigilamento, m gefluister, gelispel.
bisbigliare, v·i fiuisteren, lispden; ~ paternostri, gebeclen prevelea.

bisognf'vole

blsbi'gilo, m gefluister, gelispel; \'ersprei<1ing
vaa losse geruch tea.
bisca, f openbaar speelhuis; speelhol.
bisca' ccia, f zie biscazza.
biscaiuolo, m houder of bezoeker van een
speelhuis.
biscantare, vt & vi zie ea11ierellare.
biscanto, m hoek; verborgen hoek; ia hvee
helftea verdeekle hoek.
biscazza, f gemeen speelhoI.
biscazziere, In markeur bij 't biljarten; hOllder van een spedhol.
bi'schero, m.l' sleulel vall snareninstnlllwnt;
domkop.
bischetto, m schoenmakerstafelt je.
bischizzare, vi fantaseeren.
bi'sc'ia, f ringslang; a ,-..." in zigzag, slangachtig gekronkeld; in overvloed.
b i'selola, i ~ morel.
bi'sclolo, I m ~ morellellboom; agg Iispt'ncl,
lispelencl.
biscottare, vi tweemaal bakkea, beschnit
makea.
biscotteria, f gehak; koekbakkPrij; koekwinkel.
biscottino, m bcschuit, klein gebak, kopkjes; fig kaip voor den neus.
biscotto, m beschuit, biscuit; agli!>OIle ~,
geroosterd brood.
biscroma, t .I' 1/3, noot.
biscugina, f arh ternich t.
biscugino, m ar h terneef.
bisdosso, a ~, zonder zadel, op het ongl'zadelde paarc1.
bisessuale, agg ~ tweeslach tig.
bisestare, vi ingeschoven worden; quest' al/1I0
bisesia, dit jaar is eea schrikkeljaar.
bisestlle, agg al11l0 ~, schrikkeljaar.
bisesto, m schrikkeldag, 2<) Februari; schrikkeljaar; agg schrikkel-.
bisettrice, t bisectrice, lija die eell hoek midde!ldoor deelt.
bisl'J1abo, agg tweelettergrepig; sos!' 111 tweelettcrgrepig woorcl.
bislacco, agg zoaclerling, grillig, fantastiscil,
overspannen.

bislungo, agg langwerpig.
blsmuto, m bismuth.
blsnipote, m & f achtcrneef, achternicht;
,: bisnipoli, het nageslacht.
bisnonna, f overgrootilloecler.
bisnonno, m overgrootvader.
bisogna, t zaak, aangelegeaheid.
bisognare, vi !loodig zija, moeten; mi bisoglla
qc, ik heb iets aoodig; mi ci bisog11ano
assa1: libri, ik heb er vee I boeken voor noodig; bisogna lavorare, luen moet werken;
blsvgna eke io parta, ik moet noodzakclijk
vcrtrekken; e bisognato eke vada al castel/a,
't was !loodig clat hij naar 't kasteel giag_
blsogne'vole, agg noodig; Iluttig; sosl m
vereischte, het Iloodige; leveasoaderhoud.

hocca

bisognino

blsognlno, In vereischte; behoefte; llood; bizzarrla, f grillighehl, wOlHlerlijkheid; gril,
luim; gri!ligE', wonderlijke zaak.
il ~/a trottar la vecchia, nood breekt wet.
blsogno, m gebrek; lloml; behoefte; levens- bizzarro, agg grillig, vreemel, wonderlijk,
onderhoud; behoeftigheid, annoede; aver
zoncleriing.
~, behoeftig. arm Zijll; aver ~ di, noodig blzzeffe, a ..-., nlOd. a1!V in groote llll'lligte,
hebben, behoefte hebbell aall; noodzakeIijk moeten; esser di ~, lloodig zijn;
[ssere in ~, gebrek Iijden; " il ~! dat
ontbreekt PI' nog maar aan!; lar i suoi
b,:sogni, aan zijn (natuurlijkc) bchoeften
yoldoen; venire a .-..-, yan pas kOlnen;
(mod avv) al . . . . . " a un .--, {l un bel ""-', in
geval van llood, zoo noooig.
bisognoso, agg behoeftig, noodlijdcnd;
bisognosi, de behoeftigen.
bisonte, m ~" bison.
blssare, ~,t bisseeren, bis roepen, doell h<'rhalcn.
bisso, m zeer fijll Iinnen; ~ draadschilllll1cl.
blssona, f achtriemsboot ill Veneti('.
bistecca, f biefstuk,
blsticciare, t,i (met iem.) kibhclcn, twistCIl.
bisticcio, m gekibbel, getwist.
blsti' ccio, In woordspeJing.
bistondare, vt een weinig afrolllien.
blstondo, agg eirond.
bistorta, t ~ slangenkruid; adderwortel.
bistorto, agg krom, verbogen.
blstrattare, vt slecht behandelen, mishalldel en, beleedigen.
bistro, m bister, roetbruin.
blsturi, blsturino, m If. bistouri, operatiemes.
blsulco, agg met gesplcten hoeven.
blsunto, agg sterk gesmeenl; vettig, gevlekt.
bltorzoletto, m kleine bult, uitwas; kleine
kno1.
blto'rzolo,m buH; gezwcl; ~ knoop; knoest;
kno1.
bltorzoluto, agg bultig, vol uitwassen; If.
knoestig, knollig.
bitta, f J, bettingbalk; Ie biltc, J, de groote
bitter, m bitter.
[bettings.
bltume, m aarclpek, aardhars, bitumen,
asphalt.
bltumlnare, vt met asphalt bestraten.
bitumlnoso, agg bitumineus, asphalthou<lend, harsachtig; petroleum bevattend.
bivaccare, vi X bivakkeeren.
bivacco, m X bivak.
blvnlvo, agg tweeslachtig; sost m tweeschalig
weekdier.
bi'vio, m kruisweg, kruispunt (v. wegell);
lig onzekerheid, twijfc!.
bizantino, agg Byzantijnsch; lig slaafsch,
krllipend; B~, m Byzanticr.
Blza'nzlo, m OJ Bvzantium.
blzza, I aanval, uitbarsting van toorn; andare (montare) in~, in toorn ontsteken;
lare Ie bizze, schreeuwen, eigenzinnig,
weerbarstig zijn (van kinderen).
bizzarramente, avv vreemd, zonderling,
grillig.

in overvloed.

blzzosamente, avv toornig, tlriftig.
blzzoso, agg driftig, opvliegend.
blandamente, avv 7-acbt, minzaam, vleicnd.
blandlre, vt liefkoozcn; vleien; F vertI'oetelen; stroop OIn den InOIHl srnerCll; ~ Ie
passioni, iemands harlstochten bcgunstigen; .-.rsi, vr bchagC'll vindf'1l in icts
of iemand.
blanditivo, agg vleierig; vlcielHl.
blandl'zie, i PI vkierijell, liefkoozillgen; zoete
woordjes.
blando, agg zac h t, tccder; vrienclelijk; 1:
zacht werkend; matig, aangenaalll (warllltel; juist vall pas.
blasfema, f goclslastering, vlock.
blasone, m wapenschilcl, blazoen.
blaso'nlco, agg heraldiscb, wapcnkulldig.
blasonista, m wapenkunclig(', hcralc1icus.
blaterare, vi kletsen, zwetsen.
blaterone, f kletser, zwctser.
blatta, f kakkerlak.
blefarite, I l' ooglic1ontsteking.
blenda, I blende, sulfiet van zink.
blenio, m £!:] slijmvisch.
b!en(n)orragla, f slijmvloctl.
bleso, agg met llen tong aanslaalllie, lispclend.
blindare, vt -i. & X bUlllvrij lllakcn, blindeeren.
blindatura, t X blinclcering.
bUnde, I pi blindeering, pantscring.
bloc care, vt blokkeeren°.
blocco, m blokkade; blok, bloktoestel (up
spoorwegen); blok (hout, steen, rots &);
hoop, mass a; ~ continentale, OJ het continentale stelsel; sistema di ~, blokst"lsel; comprare ,:n ~, en bloc (in zijn gehee1)
blu, agg blallw.
!koopen.
blusa, f kiel, blouse.
boa, m boa (reuzenslang en halsbont vall
clames); ~ I J, boei, bakenton.
boaro, m ossenclrijver.
boato, m weerklank; gedonder; gebrul; gerommel (van een vulkaan).
bobbia, t dunne soep, dunne pap.
bocca, t mond; muil, bek; lip; fig smaak;
monding, openinf(; rand; bocche disutilc,
inutile, X onnutte monclcn (in een belegerde vesting); ~ da fuoco, X vuurmond,
kanon; ~ di leone, If. leeuwenbek; ~
d'oro, ,vijs man; .-- d'un porto, havenmond; ~ scelta, fijnproever; ~ dello
siomaco, maagopening; acqua in .--!
mondje dicht!; cavallo di ~ dura, paard,
dat hard in den mOllll is; vino bU01l0 alia
~, wijn van goeclcIl smaak; andare per Ie
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boeche, veel besproken worden; baltere a 12 bocclno, agg came boecina, rundvleescb;
qd un::! cosa nella ~, iemand altijd betbestiame ~, rundvee.
zelfde voorkauwen; empire a ~ un boccio, m knop; kegelbal.
vaso, een vat tot aan den rand vullen; bocclona, f groote flescb; waterkruik, met
essere in ~ aUa morte, den dood nabij
dikken buik.
zijn; lar la ~ aeerba, een zuur gezicbt bocclone, m groote flescb; ballon (v. petrozetten; lar la ~ a un cibo, zich aan een
leumlamp); lig opschepper, opsnijder;
spijs gewennen; lar tanto di ~, verbluft,
vino del ~, gewone tafelwijn.
sprakeloos staan; favarsi fa ~ di uno, bocciuolo, m ~ bloemknop; het stuk rit't
zt'er slecht over iemand spreken; metter
tusschen twee knoopen; schacht eener
""' i1t qc, zijn mond in iets steken; mettere
veer; pijpje, buisje; naaldenkoker.
in ~ di qd, iemand (iets) in den mond bocco, m I noot (om mee te lmikkercn); 2
leggen; pendere dalla ~ di qd, aan iemands
domkop, ezel.
lippen bangen; a ~, I mondeling; 2 tot boccolare, m schoorsteengat (voor de kachelaan den rand; a ~ aperta, met open
pijp).
mond; a ~ aseiutta, nucbter, zonder bocconcello, m bapje, beetje.
eten; a ~ baciata, zonder de minste zwa- bocconclno, m klein bapje; heel klein beetje;
right'id; a ~ dolce, met zoete woordjes;
klein stukje; pili ~ della creanza, overa mezza ~, onduidelijk, met halve woorgebleven stukje op een schotel, dat uit
den; zeer voorzichtig (spreken); a una~,
beleefdbeid niemand neemt.
eenstemmig, eensgezind; (prov) lin eke I boccone, m mondvol; vischaas; vergiftig
~tnO ha dcnti in ~ e' non sa quel cke gli
vleeschbaUetje, pili ~ amaro, bittere piI;
iocca, men moet den dag niet goed prijzen
dare il ~ a uno, iemand vergiftigen;
eer het avond is; a caval donato 1to1~ si
prcndere al ~, lolllien, verlokkcn; a pezzi
guarda in boeea, een gcgevcn paard moet
e boccon-i, met stukken en brokken.
men niet in den bek zien; tanle boecke, 2 boccone, bocconl, avv voorover, op den
tanti gusti, zoovcel hoofden zooveel zinbuik liggend; cadere ~, op het gezicht
nen.
vaUen.
boceacceseo, boeeaeee'vole, agg naar den boeeu'cela, I kleinmondje; esser~, moeilijk
trant van Boccaccio; fig los van toon.
tevreden te stellen zijn, kieskeurig zijn;
boeea'eda, I verwrongen mond; leelijk gelar ~ a, den neus optrekken voor.
zicbt; lig kwade tong, lastertong; aver boelare, vi de stem verheffen, luid roepen.
ftna - , een vuiIen smaak hebben; lar bociatore, m marktschreeuwer; marktvenla - , den lip laten hangen; lar Ie boccaccie, bodola, I valluik.
[ter.
gezichten trekken, grimassen maken.
Boemla, I Bobemen.
boccale, m beker; bokaal; kruik; kan met boemlco, agg Bobeemsch.
deksel; maat van een halve fiasco.
boemo, agg Boheemsch; B~, m Bohemer.
boccalone, m ~ona, f persoon met zeer bofflce, agg zacht, elastisch, mollig.
grooten mond; drenzerig, ondeugend bofonchlare, vi brommen, brommerig, onkind.
tevreden zijn; dreinen, drenzen.
boceaporta, f boeeaporto, m J,. scheepsluik. bofo'nehlo, m horzel; hommel.
boccata, f mondvol, beet, hap; prendere boga, f i£J zeebrasem.
una ~ d'aria, een luchtje gaan scheppen. bOgla, f blaasje, puistje.
boceetta, f flescbje; flacon.
bOla, m beul, beulsknecht, wreedaard; facc·ia
boccettlna, f -Ino, m klein fleschje, fladi......" barsch, vreesaanjagend gelaat;
connetje.
por/are la sporta at ......" tot aIle werk in
bocchegglare, vi naar lucht snakken, hapstaat zijn, voor niets terugdeinzen.
pen; met den dood worstelen.
bolardo, m bojaar, Slavisch edelman.
boechetta, f mondje; kleine opening; klein bolcotta'gglo, In boyeot; uitsluiting.
venstertje, omlijsting van het sleute1gat; bolcottare, tIt boycotten, uitsluiten.
J" mondstuk.
bolessa, f beulsvrouw; wreed, valsch wijf.
bocchino, m mondje; zachte klap op den boldro, m i£J zeeduiveL
mond; sigarenpijpje; mondstuk van ciga- boldrone, m schapevacht.
retten.
boleto, m ~ boletus, soort van eetbare padbOccia, f flesch, waterflescb, karaf; disdestoel.
tilleerglas; ~ knop; kegelbal; bocce, pi bolgdta, f aktentasch, aktenmap.
zeepbellen; fig onware, holle gezegden; bOlgia, f reiszak, valies; Ie bolge, holen in het
onwaarheid; giocare aUe bocce, kegelen.
diepste der Hel van Dante.
bocclare, VI: zakken (voor examen).
bolide, In vuurbol, bolide.
I boeclno, m knopje; F girare il ~, boos bollmla, f boulimie, geeuwhonger.
worden; se mi gira il ~, als ik er lust bollna, f J,. boeilijn.
toe heb.
I bolla, f blaas, bel; blaasje op de huid;
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diphtheritis; bolle, pi
pokken;
blaasjes; ,..., acquaiola, waterblaasje; boFe
di .~apane, zeepbellen; lig losse beloften.
2 bolla, I bul, diploma; ~ papale, pauselijke buI.
bollare, vt zegelen; het zegel opdrukken (op
eene oorkonde enz.); $ plombeeren (balen,
spoorwagens &); ~ qd, iemand geld afzetten; ,..., a luoco, brandmerken.
bolla'rlo, m verzameling pauselijke bullen.
bollato, agg gezegeld; carta bol/ata, gezegeld
papier, zegelpapier; lurbo ~ e trincalo,
doortrapte schelm.
bollatore, m stempelaar, plombeerder; lig
afzetter, fle.~chentrekker.
bollatura, t afstempeling; verzegeling; zegeling; zegelkosten.
bollente, agg kokend, gloeiend.
bolletta, I zie b·ulletla.
bollettlno, m zie bullettino.
bollettone, m groote schoenspijker.
bolll bolli, m geraas; onrust; woeligheid.
bollIcare, vi opborrelen; zie ook: brulicare.
bolllcetla, bolllcina, I puistje, blaasje.
bolllmento, m het koken.
bolllre, vi opborrelen; koken (ook fig); opbruisen; hevig branden; gloeien (v. koort5);
gisten; F pruttelen, in den baard mompelen; -a scroscio, a ricorsoio, hard koken,
overkoken, in gisting zijn; inwendig koken, hevig branden; la mi bolle, dat maakt
mijn bloed aan 't koken; il corpo bolle, de
buik romme1t; qualche cosa gli boUe in
corpo, erbroeit iets in hem; la bolle, ia bolle
lorte! daar broeit iets, is iets op til; il vino
bolle, de wijn gist; larla - e mal cuocere,
veel drukte maken en weinig uitvoeren;
lasciar ,..., qd nel suo broda, iem. in zijn
eigen sop laten gaarkoken.
bolllta, I het koken; kooksel, afkookseI.
bollltl' cclo, m bezinksel (van bouillon &).
bolllto, agg gekookt; sost m I bouilli, gekookt rundvleesch; 2 kunstkristaI.
bollltura, f het koken; kooktijd; afkookseI.
boliO, m stempel; ambte!ijk zegel; carta da
~, gezegeld papier; postale, postzegel;
~ a secco, droog (ingedrukt) stempel; r-..
umido,nat stempel; dirittodi-, zegelrecht.
bollore, m het opkoken, opwellen, koken;
lig gloec1, hitte; opwinding, toorn; sui
primo ,..." in de eerste opwelling; il r-..
della gioventu, de vurigheid der j eugd;
al.~are il - , beginnen te koken.
bollorlno, m opwelling.
bolloso, agg puisterig, vol puistjes.
bolo, m bolus, kleiaarde, zegelaarde.
bolognlno, m OJ oude Bolognezer munt
(± 3 cent).
bolsa'glnne, I kortademigheid; dampigheid
(van paarden); ziekelijkheid.
bolso, agg kortademig, dampig (van paarden); ziekelijk, bleek; lig zinledig.

bonpresso
Bolzano, m BOZell.
bolzone, m OJ zware pijl uit werpgeschut;
muurbreker, soort stormram.

bomba, I born; f blufferij, opsnijderij; krijgertjesspel; eindpunt van de te doorloopen baan; a prova di - , bomvrij; stare
a ~, bij zijn stuk, bij c1e zaak blijven.
bombard a, t OJ steenmortier; c1onderbus; l'
diepe bastoon van orgel; .t galjoot.
bombardamento, m bombardement.
bombard are, t'f bombardeeren.
bombardlera, f OJ opstelling voor geschut;
nu: kanonneerboot.
bombardone, In J bombardon (zwaar blaasinstrument).
bomb art', "t drinken (kindertaal).
bombaslna, I bornbazijn.
bo'mbero, m domme, llwaze onnooze1e
mensch.
bo'mblce, m 00 zijdeworm.
bombo, m drank, drinken (kindertaal).
bo'mbola, I korthalzige, dikbuikige flesch
of kruik; bomflesch.
bombonlera, I bonbondoos, bonbonniere.
bompresso, m .t boegspriet.
bona'ccla, I windstilte; lig gell1k, welstanc1.
bona' ccio, agg sullig, doodgoed.
bonacclone, m goedzak, sul.
bo'naga, bo'nagra, t ~ gedoornd stalkruid.
bonalana, m treurige kere1, slech t sujet.
bonamano, m fooi, drinkgeld.
bonamente, avv waarlijk; op zijn best; rustig, zeker; bijna.
bonapartlsta, rn bonapartist.
bonarlamente, avv goec1ig, te goeder trouw,
eenvoudig.
bonarleta, f goedmoec1igheid, trouwhartigheid, eenvoud.
bona'rlo, agg goedig, hartelijk, vertrouwebonaso, m ~ wilde buffe!.
[!ijl<.
bonavoglla, I vrijwillig hulpbetoon; vrijwillige drager bij een begrafenis; > luilak, 1eeglooper.
bonciarella, I appelpannekoek.
boncinello, m sluithaak (in een slot).
bonetto, m muts; X bonnet.
bongusta'lo, m kunstkenner; fijnproevec
bonifa'toll, m PI meelballetjes (in de soepl_
Bonlfa'zlo, m Bonifacius.
bonl'flca, bonlficamento, m verbetering,
10utering; vruchtbaarmaking v. d. grond;
drooglegging, afwatering.
bonlflcare, vt verbeteren, vruchtbaar maken,
droogleggen, draineeren; $ een tekort vergoeden, aanvullen.
boniflcazlone, I zie bani/iea; verbeterde
grond.
bonino, agg gehoorzaam, zoet (van kindebono, agg zie buono.
[ren).
bono mia, I zie bonarietd.
bonomo, m goedhartig, goedig mensch.
bonpresso, m "t. boegspriet.

bonta
boscaiuolo
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bonta, f goedheid, voortreffelijkheid; goed- Borgogna, f Bourgondie; b......-, m Bourgogne
(wijn).
hartigheid, vriendelijkheid &; ......- pi borgomastro, m burgemeester.
borla, f hoogmoed, verwatenheid, zelfgedeugden, goede eigenschappen.
noegzaamheid.
bontempone, m pater goedleven; bon vivant.
borlarsl, vr een hooge borst zetten, praten,
bonuomo, m zie bonomo.
ijdel zijn.
bonzo, m bonze (lap. en Chin. priester).
Boote, m li!! Bootes, ossendrijver (sterren- borleo, agg b00r-, boorzuur; acido ......-,
boorzuur.
bora, f koude noonlenwind.
[beeld).
borione, m hoogmoedig, zelfgenoegzaam
boraee, m borax.
mensch.
bora'cleo, agg zie borico.
borbogllare, vt mopperen; F rommelen (in borlosamente, avv hoogmoedig, ijdel, verden buik).

waten; zelfgenoegzaam.

borbogllo, m gerommel in den buik.
borlosltA, f hoogmoed, ijdelheid; zelfgenoegBorbone, m Bourbon.
zaamheid.
borbottamento, m gemompel, gepreutel; ge·· borloso, agg trotsch. ijdel; zelfgenoegzaam.
rommel (in den buik).
Borneo, f Borneo.
borbottare, vi mompelen, brommen, preu- bornl, m PI uitstekende steenen in een getelen, binnensmonds spreken; rommelen
in het lijf; vt ......- una lingua, een taal radbraken.
borbottino, m flesch met langen hals; lekkernij.
borbottlo, m aanhoudend gemompel; gerommel in 't lijf.
borbottone, m brombeer; taalverknoeier.
bOrehla, f metalen beslag.
borda'glla, f gemeen Yolk, gepeupel.
bordare, vt afranselen, met een knuppd
slaan; met lust en ijver werken.
bordata, ! .t gezamenlijke kanonnen aan
stuur- of bakboord; geschutlaag; breede
zijde (v. h. schip); gang bij het laveeren.
bordatino, m gestreept linnen, tijk.
bordegglare, vi .t laveeren (ook fig).
bordello, m bordeel, publiek huis; geschreeuw, geraas van veel menschen.
bordero, m $ borderel, speciebriefje.
I bordo, m boord, scheepsboord; zijde van
het schip; boord, zoom van een kleed;
(fig) persona di alto ......-, persoon van gewicht, van aanzien; girare, voltare di ......-,
het schip wenden; fig zijne vroegere
vrienden verlaten, van gesprek veranderen.
2 Bordo, m Bordeaux; 11->, bordeauxwijn.
bordonclno, m kleine pelgrimsstaf.
bordone, m pelgrimsstaf; nestveer (v. jonge
vogel); J' bassnaar, brombas; groote klok;
tener ~, met de. bas begeleiden; fig behulpzaam zijn, ter zijde staan; venire of
rizzarsi i bordoni, kippenvel krijgen.
borea, f noordenwind; het noorden.
boreale, agg noordelijk.
borgata, f vlek, gehucht.
borghese, m burger; patroon, baas; (agg) un
utficiale in borghese, een officier in burgerkleeding.
borghesla, f burgerij, burgerstand.
borghetto, m gehucht.
borghlglano, m inwoner v. e. gehucht, van
een voorstad.
borgo, m groot dorp, marktvlek; voorstad.

repareerde muur; uitstekende stukken
rots op een berg.

bornla, f opsnijderij; onware vertelling.
bornlo, agg aan een oog blind, eenoogig.
boro, m boorzuur.
borra, f natuur-, scheerwol; vulhaar; vulsel;

zijdeafval; waardelooze zaak; bombast;
woordenpraal; F kracht; bekwaamheid;
......- d·i lana, vlokwol; ~ di seta, vlokzijde,
zijden watten:
borra'eela, f I afval van wol; 2 veldflesrh.
borraeelna, f ~ mos; boommos.
borra',(g)lne, borrana, f ~ bernage, hernagie.
borro, m bergbeek, bedding van bergstroom,
kloof.
Borromeo, m Bon-omens; Ie isole Borromel,
de Bon-omelsche eilanden.
borsa, f geldzak, benrs, buidel; valies; fig
geld, vennogen; kerkezakje; damestaschje; RK oliebeurs, hostiebeurs; T
etterzak; balzak, scrotum; $ beurs, handelsbeurs; borse agli occhi, wallen onder
de oogen; giuoco di ~, beursspel, speculatie; di mia ~, van mijn geld; aver buona
~ of la ~ gaia, veel geld hebben; aver il
granchio alia ~, den duim op de beurs
houden, gierig zijn; tener la ~ stretta,
gierig zijn; (prov) chi /a di testa paga di
......-, wie niet hOQl'en wi! moet voelen.
borsaluolo, m zakkenroller, beurzensnijder.
borsegglare, vt iemands portemonnaie ste·
len, ontrollen.
borselllno, m geldbeurs, portemonnaie.
borsetta, j beursje, ta~chje.
borsl'gUo, m beursje, taschje; sachet, reukkussentje.
borsone, m grqote buidel, groote beurs; fig
veel geld; hoop geld; far ~, veel winnen
(inz. bij het spel).
borzaechlno, m halve laars, rijglaars.
bosea'gUa, ! boschachtige streek, groot
bosch.
bosealuolo, m boschwachter, hout\'ester;
houthakker.
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boscare'cclo. boschere'cclo. agg bosch-;
boschachtig; canzoni boscherecce. landelijke liederen. herdersliederen; ninla
boschereccia. boschnimf.
boschetto. m boschje, struikgewas; wandelbosch, park.
boschlvo. agg bosch-. beboscht.
bilsco. m bosch. woud; krcupelhout; stokslagen; struiken waar de zijdewoflncn
zich inspinnen;
ceduo. slaghont,
schaarhout; ~ inglese, Engelsch park;
~ da taglia. slaghout; dis/are il ~, het
bosch dunnen; i bachi vanllo al ~, de
zijdewormen spinnen zich in.
Bilsco ducale, m 's Hertogenbosch.
boscoso, agg boschachtig. met bosch begroeid.
Bilsforo, 1n Bosporus.
Bilsnla, f Bosnie.
Bosnl'aco, m Bosniak, Busnier.
bilsso, m ~ buxus- of palmboolllpjc, palmboomhout; lig fluit.
bosso\etto, m kleine bus; goochelbeker.
bilsso\o, m I zie bosso; 2 houten bus; clobbelbeker, aalmoezenbus.
bosso\iltto, m aalmoezenbus.
bilston, m boston (whist).
bota'nlca, I plantkunde.
bota'nlco, m plantkundige. botanic us; agg
botanisch. plantkundig, planten-.
Biltnla, I gollo di ~, Bothnischc golf.
biltola, I luik, valdeur.
biltolo, m keffer (ook fig).
botrl'te, I metaalsehuim; kopcrslak.
botro, m ravijn; gat; afgrond.
biltta, l pad (dier).
biltta, f slag, stoot, houw; sehot; olltploffing;
val; bijtend woord; uomo a tutta ~, een
stevige. onaantastbare ken~l; ~ e risposta. woord en wederwoord; cogliere ~
.....,. slag op slag treffen; la ~ e ita, de slag
is gevallen.
botta'cclo, n fleseh wijn, die dcn voermall
peraangevoerde vraeht toekomt; fleseh;
dame-jeanne, groote flesch in mandewcrk;
lllolenbeek.
bottacclu6\o, m zweertje; blaasje in den
mond.
botta'lo, m kuiper.
bottarga, I gezouten vischkuit, soort caviar.
bottata, t slag; scherp woord.
botte, I vat; tobbe; ton; pijp (inhoudsmaat);
scheepslast; aantal flesschen, dat in een
vat gaat; volta a~, tongeweif; dare UII
colpo al cerchio e uno aUa ~, I van den
hak op den tak springen; 2 de geit en de
kool sparen; essere una ~ di lerro, tegen
anes bestand zijn; neUe botti piccine ci sta
il vin buono, de beste wijn is in de kleinste
vaten; kleine potjes geven de beste zalf.
bottega, I winkel; verkoopzaal; zaak; werkplaats; lerro di '"'"-', vakbenoodigdheden;

bozzima
lig stille verklikker; ~ viva. venter; '"'"-' a
vento, kraam; aprire - , een winkel beginuell; een zaak openen; stare di ~ in un
luogo, ergens zijn winkel, zaak hebben;
stare col capo a '"'"-', goed bij zijn zakeu zijn;
stare a uscio e '"'"-', deur aau denr wouen;
......,! kellller! aannem~n!
boUega'la, I winkelierster, vprkoopster.
bottega'lo, m winkelier, kramer; spekslager;
klant, kooper; buon~. goede klant; >
fijne jongen. lastige klan t.
bottegante, m kramer. winkelbediende.
botteghlno, m winkeltje; mars vau marskramers; lotto-kantoortje.
bottegu'ccla, f sombere, slecht voorzienc
winkel.
bottello, m I ctiket; 2 Sllloutwcrk, klein
drukwerk.
bottldllo, m vaatje, tonnetje.
bottlclna, m vaatje; ook: slagje & zie bot/fl.
bottl'gIla, t flesch; viI! di ......" fijne wijn, flesschenwiju.
bottlgllere, m bottelier, kelc1ermeester; wijllkenner.
bottlgllerla, f flesscheukelder; flesschenvoorraad; drankwinkel; tapperij.
bottlna'lo, m rioolruimer, putjesschepper;
man van de stadsreiniging.
bottino, m I oorlogsbuit; roof, onrechtmatig
verkregeu goed, 2 beerput, riool; beer,
rioolvuil; mettere a ~, plunderen.
biltto, m slag, houw, stoot; di '"'"-', plotselim;"
op 't eerste gezicht; in un botto. in ecn
keer; met een slag; in een oogwenk; tar
UI! ....." een slag maken (in het kaartspel);
een kaartje leggen.
bottonclno, m knoopje; overhemdsknoopje;
reukflesch.
bottone, m knoop, knop; reukfleschje; ~
knop; dop (van floret); bijtend ge:&egde;
'"'"-' da eamiee, ~ kruisdistel; '"'"-' di fuoco,
cauteriseerknoop; attaccare 1m '"'"-', een
knoop aanzetten.
bottonlera, I rij kuoopen.
bilve, m zie bue; oeehi di ......" kalfsoogen.
bovina, I rundermest.
bovino, agg ossen-, runc1er-, ruml; pesta
bovina, runderpest; stereo - . koemest.
bilzza, I ardninsteen; kraagsteen, sparrenkop; ontwerp, schets. omtrek; proefvel,
c1rukproef; .t. stopper; lig Jeugen, voorspiegeling; licear bozze, iemand iets op de
mouw spelden.
bozzacchluto, agg ingedroogc1, verschrolllpeld; uomo '"'"-', ineengedrongen, mismaakt mensch.
bozzago, bozzagro, m J}l. buizerd.
bozzale, m zie bozzo.
bozzello, m .t. ankerblok; takelblok.
bozzetto, m sehets, plan, ontwerp; maquette;
ruwe schets.
bilzzlma, f weverspap; lig brij; mengehnoes.

bozzo
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bozzo, m I poel, plas; strandmeertje; 2 zie
Qozza; 3 hoorndrager, bedrogen echtgenoot.
bozzolo, m cocon, pop v. zijderups; fig
klompje (meel); knoop (in wol); klonterig
meel; korenmaat, schepel; groote ververskuip; far il ~, zich verpoppen; uscire
dal - , zich ontpoppen.
bozzoloso, bozzoluto, agg klonterig; vol
klonten, knoopen.
bozzone, m jonge hamel; fig schaapskop.
Brabante, m Brabant.
brabantlno, agg brabantsch; B~, m Brabander.
braca, f leng, hijschtouw; .t bras, scheepstouw; luier, windsel; broek (v. trekpaard,
v. lokvogels &); kulas v. kanon; kleefstrookje; fig gerucht, praatje; brache,
PI brook: slar su tutte Ie ~, aIles afgluren
of afloeren.
bracalone, m mensch met afgezakten broek;
agg slorclig, onachtzaam.
bracare, vt zijn neus steken in eens andermans zaken; kletsen.
bracato, p pass v bracare; (agg) grasso~,
zeer dik, zeer vet.
bracca, f .e.. jachthond, brak.
braccare, vt het wild opsporen; napluizen;
opsporen; najagen.
braccatore, m opspoorder; fig postjesjager;
cane ~, ~peurhond.
braccetto, m armpje; hengsel; a ~, gearmd.
bracchegglare, vt & vi naspeuren, nasnuffelen.
bracche'gglo, m het spoor zoeken, onderzook.
braccherla, f koppel jachthonden.
bra'cela, m pi zie braccio.
bracclale, m armstuk (v. pantser); armleder;
armhout (bij het balspel).
bracclaletto, m armband, bracelet.
bracclante, m daglooner; handwerker.
bracclare, vt .t brassen.
bracclata, f armvol; a bracciate, in menigte,
in overvloed.
bracclatura, f armwijdte.
bracclere, m begeleider (eener dame); cavalier; W schildknaap.
bra'cclo, m (Pi braccia & bracci) I arm; 2 eli
braccia pi I armen, W( rkkrachten; ~ della
croce, dwarsbalk v. h. kruis; ~ ecclesiastico,
geestelijke macht; ~ d'un fiume, rivierarm, ~ della legge, sterke arm der wet;
~ di mare, zeearm; ~ secolare, wereldlijke macht; ~ di terra, landtong; ~qua
drata, vierkante eli aver Ie braccia lunghe,
lange. armen, verreikenden invloed hebben; cascare Ie braccia, de armen laten
hangen, den moed verliezen; a braccia, op
de armen (gedragen); door handenarbeid
(verkregen'; a braccia aperte, met open
armen; a pieno ,...." met aIle kracht; predi,.

braneo

care a bracda, voor de vuist prediken;
rubare a braccia quadre, met armen vol
stelen.
bracclc)lo, m armleuning; trapleuning; steun;
.t kromhollt; sedia a braccioli, leunstoel.
bracco, m .e.. brak, jachthond; ~ da acqua,
waterhond; ~ da lermo, staande hond;
~ da leva, hond voor de lange jacht; ~
da sangue, bloodhond; ~ da seguilo, speurhondo
brace, I kolengloed, gloed; houtskoolvuur;
nero come la~, koolzwart; stare sulfa
brace, op heete kolen zitten, ongeduldig
wachten.
brae he, f pi broek zie braca.
brachetta, I brookklep, gulp; kleefstrookje
papier.
brachlale, agg brachiaal, arm-,
brachlcefalo, agg brachycephaal, kortschedelig.
brachlera'lo, m bandagist, breukbandmaker.
brachlere, m breukband; lig nietsnut.
bracla'lo, m doofpot.
braclere, m kolenpan, kolenbekken.
braclno, m (houts)kolenkoopman; lig ollgemanierd mensch.
braclola, f gebraden cotelet, carbonade; lig
schram in het gezich t.
bracone, m overbrenger, kletskous.
bradlpepsla, f langzame, moeilijke spijsvertering.
bra'dlpo, m .e.. luiaard.
brado, agg wild, ongetemd, in vrijheid opgegrooid.
brago, m drek; slijk; vuiligheid.
Brahma, m Brahma.
brahmanl, m pi brahmanen.
brahmanlsmo, m brahmanisme.
bra'ldo, agg flink, vlug, bijdehand.
bralre, vi schreeuwen, balken, hinniken.
brama, I vurige begeerte; verlangen.
brama'blle, agg begeerenswaard.
bramare, vt vurig, verlangen of begeeren,
naar iets haken.
bramlnlsmo, m brahmanisme.
bramlno, m brahmaan.
bramito, m gehuil, gebrul van wilde dieren.
bramosla, f begeerte, verlangen.
bramoso, agg begeerig, verlangend.
branca, I klauw, poot; tak, vertakking;
branche, pi scharen eener kreeft; vangarmen.
brancata, I slag met poot of klauw; handvol.
bra'nchla, I kieuw.
branchetto, m kleine kudde, zie branco.
branclcamento, m het betas ten, bevoelen.
branclcare, vt betasten, bevoelen, aangrijpen.
branclcone, avv andare, satire ,...." zich met
de handen voortbewegen, met de handen
klauteren.
1!nmco, m kudde; troop; vlucht (vogels);
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schaar; hoop; a branchi, in ~, hoopsgewijze, troepsgewijze.
brancolare, vi rondtasten; lig alles probeeren, rondtasten, onzeker zijn.
bran co lone, avv al tastend, met de handen
voelend; operare~, onzeker te werk gaan.
brancorsina, f ~ berenklauw.
branda, f hangmat; klapbec1.
Brandeburgo, m Brandenburg.
brandello, nt stukje, bectje, lapjc, hapje;
klein gecleelte, brokstuk (uit een schrijver); a brandelli, stukgescheurd, aan flarden; mettere in brandelli, in flarden scheureno
brandimento, m het zwaaien (der wapens).
brandlre, vi (een wapen) zwaaien, heen en
weer bewegen; vi onsteld worden, sid deren, beven, beginnen te slingeren; ~l'si,
vr zich uitrekken; zich heen en weer be0brando, nt zwaard, degen.
[wegen.
brano, m stuk, lap; plaats uit eell boek;
gecleelte van eell werk; a ~, a brani, ill
stukken; cascare a brani, aan scherven
vallen, lliteenvallen.
brasca, I ~ fonteinkruid, salornonszegel.
BraslIe, m Brazilic; Braziliaansche tabak of
koffie; Fernambukhout.
braslliano, agg braziliaansch; B~, m Braziliaan.
bra'ttea, I ~ schutblad.
bratteato, agg van een schutblad voorzien;
moneta bratieata, bracteaat, holle munt
van goud of zilverwerk.
brava'cclo, In grootspreke1', bluffer.
bravamente, avv dapper, moedig, vastberaden.
bravare, vi llitdagcn, trotsecren; bluffen,
den held uithangen.
bravata, I bed1'eiging, uitdaging; hoon;
ovennoed; blnf, grootsp1'aak.
bravazzone, m bluffer, grootspreker.
bravegglare, v,: den clappere, moedige uithangen; (van paarden) vurig, onhandelbaar zijn.
bravl'sslmo! opperbest, uitmuntend.
I bravo, 1n bravo, gehuurcle slnipmoordenaar.
~ bravo, agg moedig, dapper; clegelijk, kranig; bekwaam; rechtschapen; donna brava,
handige, bekwame vrouw; brava donna,
goede, rechtschapen vrouw; brav'uo1no,
een goed mensch; fare il ~, den held
uithangen, pochen; alla brava, blufierig,
opsnijerig; met bekwaamheid en kloekheid, met groote kllnstvaarcligheid; da ~!
da bravi! hOlldt moecl; ~! bravo! goecl
zoo, mooi zoo!
bravura, I clapperheid; heldenmoed; bekwaamheid; meesterschap (in een kunst).
bre' ccia, f bres; reet; gat; rolsteenen (in
rivier); grint; steenslag; battere in~, bres
schieten; lar ~, I een bres openen; 2
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indruk maken, overtuigen; lar ~ a qd,
iem. schade, nadeel berokkenen.
brefotrofio, m vondelingenhuis.
Brema, I Bremen.
brenna, t oud paarcl, knol: ziekelijk persoon,
brenta, I wijnvat; wijnmaat ± '/2 H.L.
bre'ntoll, m PI ~ strnikheide, heiclekruid.
Bresla'via, I Breslau.
Bretagna, I Bretagnc; la Gran ~, Groot
Brittannie.
bretelle, I pi bretels, broekdraagbanden.
I breve, m amulet, talisman; pausclijk schrijyen; breve; ~, I tweekwa1't noot, halve
noot.
2 breve, agg kort, kort van duur; klein, w"inig; in brevi paroli, kortom, in weinig
woorden; andare per Ie brevi, kort samenvat ten; recht op zijn doel afgaan; essere
~, kort en bondig zijn; Ira ~, binnenkort; per dir~, om kort te zijn.
brevemente, avv kort; kortbondig; in 't
kort.
brevettare, vi brevetteeren, een brevet uitbrevetto, m brevet.
[1'eiken.
brevla'rlo, m brevie1', gebedenboek; handbock.
breviloquente, agg bondig, beknopt.
brevlloquimza, t kortheid, bondigheid in
het spreken.
brevlloqulo, m korte verhandeling, ko1't
betoog.
brevlta, I ko1'theid, korte duur; kortbondigheid.
brezza, I bries, koele wind.
brezzollna, I frisch briesje, windje.
brezzone, m sterke bries; sterke koele wind.
brlaco, agg clronken, beschonken, zat; sosi
m dronkaarcl; ~ Iradicio, stomdronkcn.
brlacone, m clronkaarcl, zatlap.
brlcca, f wilde, afgelegene plaats.
brlcchetto, m koffiekannetje.
bri' cclca, I kleinigheid; kleine, geestige verhandeling.
brlccicare, vi ronclclrentelen, beuzelen,
allerlpi kleine werkjes verrichten.
bricco, m I koffiepot; 2 ezeisvelllen, pakezel.
bri' ceo la, t QJ oud slingerwerptnig; kat apult.
bricconata, I schurkenstreek.
bricconcello, m kleine schelm.
briccone, m schelm, schurk; slechte kere1
(ook schertsend); agg ellendig, schurkachtig; vita briccona, hondenleven.
brlcconerla, I sc.helmerij, schllrkerij; gemeene handelwijze.
brl'ciola, I brokje, stukje, kruimeltje, broodkruimeltje; non sapersene~, geen greintje,
geen steek van iets weten.
bri'clolo, m klein gedeelte, kruimeltje,
greintje; dare in~, in gruizelemen.ten
brleve, zie breve.
[gool~n.
brlga, I last, zorg; moeite; ongelegenheld;
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accattar brighe, ruzie, twist zoeken; darsi
"', zich zorgen op den hals halen; a "', a
gra1~ "', met veel moeite, zorg.
brlgadlere, m X brigadier, onderofficier bij
de gendarmerie; brigade-commandant.
brlganta'gglo, m rooverij, roovershandwerk.
brigante, m roover, straatroover, bandiet.
brlgantesco, agg roovers-, bandieten-.
brlgantino, m .J,. brigantijn; brik.
brlgare, vt kuipen (om iets te verkrijgen),
dingen naar; haken; '" o1tori, eerbewijzen
najagen, afbedelen.
brlgata, I gezelschap; vereeniging; hoop,
traep; X brigade; vlucht (patrijzen).
brlgatore, m strever, intrigant; kuiper.
brlghella, m persoon van het oud-Italiaansche tooneel: listig intrigeerend bediende.
brlgldlno, m anijswafel; F kokarde.
brl'glla, f toom, teugel; briglie, pI hoofdstel
(v. paard); abbandonare a qd Ie briglie suI
collo, den vrijen teugel laten; aan zijn
lot overlaten; tenere in "', in toom houden,
onder den duim houden; a '" sciolta, a
tutta "', met lassen teugcl, in voUen ren;
fig zonder ophouden, rusteloos.
brllla, f molensteen voor 't ontbolsteren
van rijst . .
brlllamento, m geschitter.
brlllante, m briljant; (tooneel}komiek; speIer der grappige rollen; agg schitterend;
fonkelend.
brlllare, I vi schitteren, glanzen, stralen; fig
zich onderscheiden; F gli brillano Ie
mani, de handen jeuken hem (van begeerte); il vino brilla, de wijn pareH;
'" colle ali, op de vleugels in de lucht
zwevend blijven; II vt (rijst) pellen, Olltbolsteren.
brlllato'lo, m rijstpelmolcn.
brlllo, agg lich t aangeschoten.
brlna, f rijp; fig de eerste grijze harcn; fa "',
het rijpt.
brlnata, f het rijpen, rijp.
brlna'to, agg met rijp bedekt; grijzelld(haar}.
brlnaluola, f ~ stinkende ganzevoet.
brlncello, m stukje, sneedjc, hapjc.
brlndare, vi toasten, op iemands gezondheid
drinken.
brlndello, m afgetrokken stuk, flard.
brlndellone, m havelooze kerel.
brl'ndlsl, m toast; fare il "', toasten,
speechen, een heildronk uitbrengen.
brio, m levendigheid, opgewektheid, vuur;
vurigheid (van paarden).
brlologla, f ~ bryologie, kennis der mossen.
brlonla, f ~ heggerank, wilde wingerd.
brlosamente, avv vroolijk, levendig.
brloso, agg levendig, opgewekt; vurig (van
paarden).
brl'scola, f een Ital. kaartspel.
brlscolare, vt iem. afranselen.
Brlta'nnla, f Britannie.
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brita' nnlca, agg hritsch
brlvldla, m lang aanhoudende huivering.
brl'vldo, m huivering, rilling (van koorts of
koude); vengono i brividi a udire, men rilt
bij het aanhooren.
brizzolato, agg gespikkeld, gevlekt; F peperen zoutkleurig (haar).
brocca, f kruik; waterkan; ~ wilde scheut
(aan boomcn); dorre tak.
braccatello, m broeatel, minder soort brokaat; bont marmer.
braccato, m brakaatzijde, goudlaken.
brocco, m scheut, twijg; dorre tak; stek; di
"', dadelijk;
broccalo, m ~ spruit (v. koolpunt); cavolo
'" of broccoli, pi Italiaansche bloemkool;
f;g uilskuiken.
broccoloso, agg vol jonge scheu ten; vol afgebroken dorre takken.
broda, f dunne, krachtelooze soep; vuiligheid, straatmodder; modderig water; fig
langdradige, onbeteekenende redevoering; schuin tuinbed tegen een muur (Olll
Illeer zon te krijgen); andare in "', buiten
zich zf'lf van vreugde zijn; versare la "',
addosso a qd, aIle schuld op iem. werpen.
brodetto, m bouillon met eieren; vischsoep.
bradl'cchlo, m verwaterde soep of saus.
brodl'glia, f vuH, bedorven slijkerig water.
brodo, m vleeschnat; bouillon; '" lungo,
waterige bouillon; jig vervelende, langdradige verhandeling; primo "', eerste
aftreksel van het vleesch, sterke bouillon; (prov) lasciar cuocere uno llel suo "',
iem. in zijn sop laten gaarkoken.
brodolone, m slordig eter.
brodoso, agg dun (van soep); langdradig,
vervelenu (van schrijvers).
brogiotta, (agg) fico~, soort vijg met dikke
sehi\.
brogllare, vi in verzet komen; kuipen, illtrigeeren.
brogllo, m kuiperij, illtrige; sluipwcg.
brollo, zie bmllo.
brolo, m wildpark; tuin; park.
bromato, m bromaat, broomzuur zout.
bromo, m broom.
bronchi, m pI luchtpijptakken, brollchicn.
bronchite, j bronchitis.
bro'neio, m onwil; donker gezicht; pruilelld
gezicht; fare il -, pruilen, ontevredcll
kijken; agg boos, pruilcnd.
bronco, m houtblok; knoestige boomtak.
brancone, m groote knoestige boomstam;
wingerdstaak.
brontolamenta, m gebrom, gemor.
brontolare, vi morren, brommen; twisten;
knorren (v. honden); binnensIIlonds mopperen; rommelen (der ingewanden).
brontollo, m gebrom, gerommel.
brontolane, m brombeer, mopperaar.
bronzare, vt bronzen, bruineeren.
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bronzatura, f bruineering; het bronzen.
bronzino, agg bronskleurig; gebronsd, gebnlind (door de zon); di ,...., brons, bronzen, metalen.
bronzo, m brons, erts; klokkespijs; bronzen
kunstvoorwerp, ,.... funebre, doodsklok;
brunzi guerrieri, kanonnen; sacri brollzi,
kerkklokken; faccia di ~, stalen voorhoofd; (agg) di ,...., bronzen, metalen.
brllscia, f dunne soep; fig langdradige, onbeduidende verhandeling.
brllzza, t
buil, blaar.
brucare, vi afvreten (bladeren v. e. boom);
afstroopen (bladeren v. e. tak); afplukken;
schillen (een boom).
bruc/mte, agg kokend, kokendheet.
bruciacchiare, vt branuen, roosteren; slap
maken (door vorst de planten).
bruclamento, tit het verbrand('n, brand,
v('rwoesting door het vuur.
bruciapelo, a ,...., met het pis tool 01' de borst,
a bout portant; fig onverwacht, plotseling.
bruciare, I vt branden, verbranden, uit-,
doodbranden; ,.... il pagliaccio, zich stil
uit de voeten maken; zijn piek schuren;
~ la scuola, de school verzuimen, spijbelen; II vi branden, verzengen, gloeien,
aanbranden (spijzen); ,.... della sete, van
dorst versmachten; III-rsl:, vr zich branbruciata, f gepofte kastanje.
rden.
bruciata'io, m verkooper van gepofte kastanjes.
bruclati' cclo, m overblijfsel van verbrande
dingen; (Iueht van) aangebrand eten.
bruciato, p pass & agg gebrand; verbrand;
cavallo ~, bruin rood paard; me/allo ~,
gesmolten metaal; occhi bruciati, oogen
met roode randen; ora bruciata, ongplegen
uur; saper di - , aangebrand smaken.
bruclatura, f het branden; brandwonde;
brandlitteeken.
bru'cio, m zie bruco.
bruci'o, m bruciore, m brandend gevoel;
brandende jeuk.
bruciolato, agg wormstekig.
bru'ciolo, til 1 rups, worm (in planten); 2
spaander.
1 bruco, til rups, worm, larve; bruchi, PI
ook: koordvormig leesteeken in misboeken; koordgarneering op kleeren; soort
macaroni.
2 bruco, agg arm, schamel; ignudo ~, !:oo
arm als een kerkrat.
brughiera, f heide.
bruilcame, m gekrioel van wormen; mierenhoop; gekrioel van menschen.
bruilcare, vi wemelen, krioelen; elkander
verdringen (gedachten).
bruilchio, til gekrioel, geweme!.
bruno, agg naakt, ontbladerd; kaal.
brullltto, m J, brander; brandschip.
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®bruma, f scheepsworm; paalworm; hartje
van den winter; fig ouderdom.
Bruma'io, m Brumaire (22 Oct.-- 21 Nov.).
brumale, agg wintersch, winter-.
brunetta, t brunette; agg bruinachtig.
brunetto, agg bruinachtig.
brunezza, t bruine kleur.
brunire, vt bruineeren, polijsten.
brunlto'io, m bruineerstaal; brllineerhout;
poleerstaal.
brunitura, t het brllineeren, polijsten (v.
metalen).
bruno, agg bruin, duister; donker, somber;
sost m bruine kleur; rouw; rouwkleeding;
rouwtijd; "'" grave, zware rouw.
Bruns vlck, m Brunswijk.
brusca, f It: akkerpaardestaart; paardenborste!.
bruscamente, avv ruw, barsch.
bruscare, vt (boomen) snoeien; roostp1"en
(cacao, amandelen &).
bruschette, f pi strootje trekken (kinderspel).
bruschezza, f rnwheid, barschheid; wrangheid (van wijn).
1 brusco, agg
wrang (van wijn); barsch,
ruw, onvrienc1elijk; sost tn wrangheid,
barschheid.
2 brusco, It: muisdoorn.
bru'scolo, m splintertje, stofje; aver un -' in
un occhio, een stofje in zijn oog hebbell;
ergens door gekweld worden; vedere i
bruscoli nell' occhio altrui e nel suo non
sentire Ie fravi, den splinter in het oog
van een ander zien, en niet den balk ill
het eigen oog voelen.
bruscoloso, agg splinterig, vezelig.
bruslo, m gegons van stemmen; geraas;
veel gepraa t.
Brusselle, m Brussel.
brusta, t kolengloed; gloeiende kolen.
brustolare, vt zie abbrustolare.
brutale, agg dierlijk; ruw, grof, brutaal,
woest; vita - , ongebonden, schaamteloos
leven.
brutalita, f ruwheid, dierlijkheid, onbeschoftheicl; gewelddaad; grove beleediging.
brutalmente, avv rnw, grof, onbeschoft,
brutaal; hardvochtig.
bruto, m redeloos dier; redeloos wezen; wil<l
dier; rnw, beestachtig mensch; agg rnw,
grof, dierlijk; forza bmta, lichamelijke
kracht; materia bruta, onbewerkte stof,
grondstof.
brutta' ccio, agg afstootend leelijk, afzichtelijk.
bruttamente, avv leelijk; onvriendelijk.
bruttare, vt bevuilen, verontrpinigen, bezoedelen; -rsi, vr zich bezoedelen, bevlekken.
bruttezza, t lef.'lijkh<,id, mismaaktheid, vuHheid.
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brutto, I agg leelijk; misnoegen verwekkend;
mismaakt; lig berispeJijk, onfatsoendelijk, onzedelijk, laag; regenachtig (weer);
vuil; ~ annunzio, droeve tijding; ~
mestiere, slecht yak, kwalijk baantje;
peso ~, bruto gewicht; larsi ~, slecht
worden; rimaner ~, bedroefd, somber
worden; alle brutte, in 't ergste geval;
venire aile brulte, aan 't vech ten raken;
II sost m iets leelijks; leelijk mensch.
bruttura, I vu;Jigheid, onreinheid, vuil; lig
lage, gemeene handeling; lar ~, leelijk
er uitzien; slecht te pas komen.
bruzza'glia, I hoop waardelooze dingen;'oude
rommel; traep straatjongens; slecht tuig.
bru'zzlco, bru'zzolo, m morgenschemering.
bua, I (uitroep van pijn van kinderen) au,
bua' cclo, m leelijkc os (scheldwoord). [au!
buacclolata, I domheid; onbezonnenheid.
buacclolo, m onbezonnen jongen.
bua'ggine, m domheid; onwetendheid.
I bU'bbola, I blufferij, opsnijderij; fabe!'
2 bu'bbola, f ~ hop; tremare come una ~,
beven als een espeblad.
bubbolare, I vi bevtn, rillen (van koude);
rommelen (als verwijderde donder); II vi
iets wegmoffelen, kapen.
bubboliera, m halsband of paardentuig met
belletje-i.
bu'bbolo, m rinkelbel, rond belletje (waarin
metaalballetje) .
bubbolone, m opsnijder, bluffer.
bubbone, m l' bubon, gezwel; venerische
klierontsteking.
bubbonleo, agg peste bubbonica, builenpest.
bubbonocele, m
liesbreuk.
buca, f gat; kuil; hoI; grafkuil; groote scheur
(in kleeren); kuiltje in de wangen; diep
keteldal; graankuil; ~ cieca, overdekte
kuil; val; ~ delle leitere, 'i61 brievenbus;
~ del suggeritore, souffleurshokje.
'Jucacchiare, vt met vele gaatjes doorboren.
bucaneve, m ~ sneeuwklokje.
bucare. I vt gaten maken, gaten boren in iets;
stcken (met den angel; v. dorens); ~ una
botte, een vat opensteken; ~ una legge, F
de wet overtreden; ~ la scuola, de school
verzuimen, spijbelen; II ~rsi, vr zich
steken, prikken; III vi zich indringen,
ergens insl uipen.
bucata'la, f waschvrouw.
bueata'lo, m waschbaas.
bueato, m wasch; lare it ~, den wasch doen;
jare il ~ in lamiglia, F zijn huiselijke onaangenaamheden niet aan de groote klok
hangen; lavare it ~, den wasch spoelen;
mettere in ~, in den wasch geven; tendere
il ~, den wasch ophangen; di ~, pas gewasschen; bianco di ~, hagelwit.
bueatura, f prikwonde, steekwonde, prik,
bu'cehero, m bucarus, welriekende klei; het
daaruit vervaarrligde aardewerk.
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bu'ecla, I schars; schil, bast; korst (op
nieuwe schilderijen); F huid (van den
mensch); aver fa ~ dura, een harde huid
hebben; essey tutti d'una~, allen van
dezelfde saort zijn; rivedere Ie bucce a qd,
iem. op de vingers zien; ........, ........" oppervlakkig.
buecleata, f niets; non l1e sa.per ~, er niets
van af weten.
bu' ecina, I krijgstrompet; schelp waarop
de tritons blazen.
buecinare, vt met trompetgeschal verkolldigen; uitbazuinen; rondvertellen.
bu' ecino, m kinkhoorn; trompetslak.
bu' eelo, m haarzijde, buitenzijde (van
huiden).
buccloso, agg dikhuidig, clikschalig.
bu'eeola, f oorring; QJ handvat.
bue(c)iJllea, f herdersdicht; idylle; scherz
eten.
buc(e)iJlleo, agg bucolisch, herderlijk, herders-.
bueefalo, m bucephalus, lievelingspaard v.
Alexander den Groote; groot sterk paard;
ook: > zwak slap paard.
bueherame, m soort stijf linnen.
bucher:l.re, vt ergens gaten in maken, gaten
boren.
buehera'ttola, bueherella, f klein gaatje.
bueherellare. vt doorboren.
bueherello, m gaatje.
buci! interj. still zitli e ~! houelt u still
bueieare, vi zich bewegen.
buclnamento, 1n gefluister; gesuis in de
ooren.
bucinare, vt & vi heimelijk rondvertellen;
vi suizen (in de ooren); si bucina, che ... ,
men vertelt in 't geheim, da t ....
bu' cine, m rond vischnet; fuik; patrijzennet.
Buclntoro, m OJ Bucentaurus (naam van
het dogenschip in Venetie).
bueo, m gat, opening; bedompte woning;
schuilhoek; buch; di lupo, X wolfskuilen;
~ nel mento, kuiltje in de kin; buchi
del naso, neusgaten; tar un ~ nell'
acqua, eell gat in 't wa ter slaan, niets bewerken, vergeefsche moeite doen; a ~,
op 't laatste oogenblik, nog .iuist op tijd.
Budda, m Boeddha.
bu'ddlco, agg boedclhistisch.
Buddlsmo, m Boeddhisme.
buddlsta, m boeddhist.
budellame, m ingewanden.
budelIo, m darrn; darmkanaal, ingewanden
(van dieren); P rccere Ie budella, braken.
budellone, m gulzigaard, vreetzak.
budino, m pudding, m.
bue, 1n (Pi: buoi) .l$ os; fig domkop;
marino, h zeekoe; I"-'d'oro, rijk Inaar onwetend Inensch;
selvatico) oeros;
chiudere la stalla quando son scappati i
buoi, den put dempen als 't kalf verdron-
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ken is; meticrc il carro innanzi i buoi, het
paard achter den wagen spannen.
buessa, f dom wijf.
bu'falo, m buffel; domkop, ezeI.
bufera, f regen en wind, sneeuwjacht.
I buffa, f kap aan monnikspij; helmvizier.
2 buffa, f winds toot: tochtje, nietigheicl;
onbestendigheicl; zie ook: betta.
buffare, vi met volle wangen blazen; vt "'"
un pezzo, een clamschijf blazen.
buffata, f karte wim\stoat.
buffe, buffet, m buffet.
buffetto, sost m knip met den yinger;
knip voar den neus; buffet,
buffetto, agg los; pan ""', los brood.
buffo, m windstaot; zanger, die de komische
rollen zingt; "'-' agg komiek, komisch,
grappig; opera bUfla, opera-bouffe, komische opera.
buffona' ggine, t grappige opmerking, 8cherts;
klucht.
buffonata, I grap; scherts; hansworsterij;
grappig gezegde.
buffone, m grappenmaker, spotvoge\, hansworst, nar; cappa d-i "'-', narrenkap; non
mi lare 1'[ buflone, denk niet dat het gekheid is; de zaak is ernstig.
buffoneggiare, vi den hansworst uithangen.
buffoneria, t grappenmakerij, scherts; dolle
streek.
buffonesco, agg grappig, dwaas, potsierlijk.
bu'folo, m buffel.
bufonchiare, zie bolonehiare.
bufone, m pad.
I bugia, f leugen, onwaarheid; "'" uflieiosa,
leugentje om bestwil, noodlcugen; bugie,
pI witte vlekken op de nagels; eoghere,
trovare qd in ""', iemand op cen leugen betrappen.
2 bugia, f blaker, handblaker.
bugiardamente, avv leugenachtig, onwaar.
bUgiarderia, I leugenach tigheid.
bugiardo, I agg leugcnachtig, gelogen, onwaar; orolagio ""', onjuist loopend uurwerk; II sost m leugenaar; dare del"", a qd,
iem. voar leugenaar llitmakcn.
bugiardone, m aartsleugenaar.
bugietta, t leugentje, jokkentje,
bugiga'ttolo, m klein kamertje, schuilhoek;
gat.
bugione, m grove leugen; aartsleugenaar.
bu'gJia, I strijd; ,,-echterij.
bugliolo, bugIiuolo, m kleine kuip; klein vat.
buglione, m warboel; ongeregelcle hoop.
bUglossa, t ~ ossetong.
bugna, I L:. kraagsteen; .t beneclenhoek van
een zeil.
bugno, m bijenkorf; krot, hokje.
bU'gnola, I mand van stroo; katheder; P
bankje cler beschuldigden.
bu'gnolo, m strooien mandje.
buina, f ossenmest.
ITALIAANSCH.

buono

buio, I agg donker, duister, somber, onduidelijk; II sost m cluisternis, somberheid;
schemering ; versombering; betrekken
van de luch t; essere al ""', niets afweten
van; larsi ""', betrekken, veranderen,
somber worden (de lucht); mettere uno
al ""', iem. in de gevangenis zetten; tenere
al ~ qd, iem. in de ollwe!enclheid laten;
al ""', ill het donker, in den nacht; alla
buia, heimelijk in 't verborgene, in 't geheim.
I. bulbo, m ~ bloembol: ~ eapillare, haar·
wortel; "'" dei denti, tandwortel; "'" dell'
oechio, oogappeJ.
2 bulbo, agg knorrig.
bulboso, agg bol\'ormig, bol-, knol-.
bulesia, I koot (aan paarclebeen); kootgewricht.
Bulga'ria, I Dulgarije.
Bu'Igaro, m 13ulgaar.
bu'Igaro, agg bulgaarsch; cuoio ""', juchtleder.
bu'Uea, I blaasje in glas of kristaI.
bulicame, m heete bron; gekrioel (v. menschen).
bulicare, vi opborrelen (uit heete bron); lig
wemelen, krioelen.
bulimia, I ~ geeuwhonger, eetziekte.
bulinare, vt graveeren.
buUno, m graveernaald.
bulletta, I I biljet, briefje; $ geleibiljet; 2
kopnagel, tapij tnagel; klinknagel;
d'alloggiamenio, X inkwartieringsbiljet.
bullettare, vt met spijkers beslaan (schoe
bulletta'rio, m bonboek, stokboek.
[nen).
Buona Speranza, Capo di "-', Kaap de Goede
Hoop.
buondato, avv vee1, in Inenigte.
buond!! goeden dag.
buongusta'io, m fijnproever; kunstkenner.
buono, I agg goed, degelijk, dellgdzaam,
goedmoedig, genegen, gunstig &; aspetto,
colore
,gezond uiterlijk, gezonde
k1eur; buol1a lortuna, gunstig lot; buona
occasionc, gunstige gelegenheid; una ora
buona, ruinl een uur; .-w pagatore, prompte
betaler; buon "omo, goed, toegevend,goedhartig man; vento 1"-1, gunstige wind; -.,.,
viso, vriendelijl{ gezicht; avcrla buona, het
goed gctroffen hebben; esscre in buone
acque, in goede, gunstige omstandigheden
verkeeren; star di buon euore, vroolijk,
goedsmoeds zijn; vcdere di "'" occhio qd,
iemand met een gunstig oog aanzien,
gaarne mogen Jijden; a buon mereato, goedkoop; alia buon' ora, op het juiste oogenblik; di buona voglia, uit vrijen wil; II (mod.
PI'OV ) alia huona, openhartig, rondbOl stig,
beminnelijk; gente al'a buona, vri(;ndelijke Jied<:n; mallgiare alia buena, eenvoudig, zonder omhaal eten; colle buone, langs
minnelijken weg, door zachtheid; III sostm
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een goed mensch; het goede, het nu ttige,
voordeel; 2 bon; $ coupon; obliga tie, aanwijzing tot betaling; buoni di tesoro,
schatkistbiljet ten; l'ottimo enemico del """',
het betere is de vijand van het goede;
dopo 'it cattivo uiene il r - ' . na regen komt
zonneschijn; poco di r-I, niet veel bijzonders, niet veel goeds; copiare a ""'" uno
scritto, een geschrift in 't net overschrijyen; jar r-: borg blijven; menare it ""'" per
la pace, ter wille van den vrede toegeven;
pioue a r-I, het regent er stevig op los;
rimettersi ar-«, opklaren, ophelderen (van
het weer); op het goede pad terugkeeren
(van menschen) ; saper di r-I, goed smaken;
volerci del r-I e del bello, veel inspanning
vereischen; c' e del r-I in una cosa, eene
zaak heeft hare goede zijde; sul, nel """',
op het gunstige oogenblik.
buonomlnl, m pl i Br-I, W raad van twaalf
in Florence; i r-I di San ]}fartino,oudemannenhuis te Florence.
buonsenso, m gezond verstand.
buontempone, m zie bontempone.
buonvi'schio, m ~ heemst, althea.
burattare, vt builen (meel).
burattello, m meelbuil.
burattina'io, m poppenkast-vertooner; eigenaar v. marionetten-theater.
burattlnata, I voorstelling van een marionetten-theater; tt« slecht opgevoerd blijspel; tt« lichtzinnige handelswijze.
burattlno, m pop, Jan Klaassen; marionet;
lichtzinnig mensch; castello dei burattini,
marionnettenthea ter.
burbanza, I aanmatiging, eigenwaan.
burbanzoso, agg blufferig, pralend; aanmatibu'rbera, t windas.
[gend.
bu'rbero, agg norsch, somber, ernstig,
barsch.
burchlello, m platte boot.
bu'rchio, m overdekte transportschuit.
bure, t ploegstaart.
burella, 1 bonte merrie.
burgra'vio, m W burggraaf.
burt'echlo, m P kat, poes.
burlcce, m (Scherz.) ezel.
burla, I scherts; grap, plagerij: da """', in """',
per """', uit scherts, voor de grap; mettere
in ,....., una cosa, iets in een bespottelijk
daglicht steUen.
burlare, vt voor den gek houden, bedotten;
vi schertsen,' grappen maken; r-Irsi, vr
zich vroolijk maken over; che si burla?
houdt men mij nu voor den gek?
burlescamente, avv schertsend, voor de grape
burlesco, agg grappig, schertsend, boertig,
komiek; sost m 1:t r-I, het grappige, belachelijke.
burl etta, t grapje, ui; vaudeville; blijspel,
met zang.
burle'vole, agg zie burlesco,

busto

burlone, 11~ grappenrnaker.
burocra'tlco, agg bureaucra tisch; sost m
bureaucraat.
burocrazla, t bureaucratie.
burra'Ia, I karnh uis, plaats waar boter
wordt gemaakt.
burra'io, m boterboer.
burrasca, I storm, stormwind, orkaan; tte
groot onheil; gevaar,
burrascoso, agg stormachtig; onstuimig
(zee).
burrato, agg geboterd, met boter besmeerd
of klaargemaak t.
burro, m boter; pane di r-: boterham; dare
del """', vleien, stroop smeren.
burrona, agg zacht (perzik, peer).
burrone, m rotskloof; ravijn, rotsspleet.
burroso, agg boterach tig, boter-.
busca, I het zoeken; andare in. """', alia r-«,
op den zoek gaan, op avonturen uitgaan;
F apporteeren; busca t breng hier l apporte!
buscacchlare, vt & vi zoeken, op zoek gaan;
verwerven.
buscare, vt verwerven, buit maken, binnenpalmen; verkrijgen; apporteeren (v. honden); (assol.) buscarle, bus carne, klappen
oploopen; er slecht afkomcn.
buscherare, vt bederven, verwoesten; iern.
bedriegen, groot nadeel toebrengen.
buscherata, I fout, gebrek; dwaling; smoesje;
e una """'! gekheid! onzin!
buscherio, m P geraas, lawaai; warboel,
buscherone, agg altezza buscherona, geweldige hoogte; birba r-«, vervloekte schurk;
[rcddo """', afschuwelijke, felle koude.
buse'cchfa, I ingewancl; pens; darm (om
worst in te stoppen); beurs, tasch.
busilll, buslllls, m indecl, verlegenheid,
moeilijkheid ; qui sta il r-: hier zit 'rn
juist de knoop.
busnaga, I ~ soort venkcl.
bussa, I slag; [ig terneergeslagenheid.
bussare, vi aankloppen; r-I a uno, bij iern.
aankloppen (om iets te hebben).
bussata, I het aankloppen; slag, ongeluk,
busse, t pi slagen, klappen, ransel.
bussetto, m glanshout, likhout (v. schoenmaker).
bu'ssola, I JJ. kompashuisje; scheepskompas;
boussole; tochtportaal, dubbele deur voor
kamer; draagkoets, draagstoel; paardenborstel; (fig) perderc la r-I, de kluts kwijt
raken.
bussolante, m drager van draagstoel.
bussoletto, m dobbelbeker; goochelbeker;
giuochi di bussolotti, goochelkunstjes.
busta, I couvert; instrumententasch; etui;
portefeuille.
busta'ia, I korsettenmaakster.
busto, m buste, borst; borstbeeld; korset,
onderlijfje; tig boomstomp.
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cacare, vi kakken; diarrhee hebben.
cacasentenze, m & f zeer wijs mensch.
cacasi'ldo, m F gewichtigdoener; dikdoener.
cacastecchi, m P krent, gierigaard.
Eell ,chip
uitsteek t; regisseur die de acteurs waar- cacata, I drekhoop.
cacato'lo, m retirade, kabinet.
schuwt om op te treden.
buttala, 11t indecl. kleerenstandaard, kleercn- cacatura, I uitwerpselen van insecten; vlie-

butlrrlna, f butyrine.
butlrro, 11t zie burro.
buttafui'lco, m X lontstok.
buttafui'lri, m J, alles wat buiten

gendrek.
t menschelijke uitwerpselen; drek;
(kindertaal); l'e ~! foei! niet aanraken;
(water); rente geven (kapitaal); doen uit't is vies.
komen (een kleur, vlekken); ~ ill laccia,
in 't gclaat "rerpen, verwijten;
gt'u, caccao, m zie cacao.
neerwerpen, neerleggen; fig verootmoe- caechlatella, t heel klein broodje.
digen, vernederen; r - ' giu un cibo, cen cacchione, m made; larve, vliegenei; bijenspijs tegen wil den dank inslikken; ~ un
larve; cacchioni, pI eerste nestveeren der
adore, een reuk verspreiden; ~ sangue,
jonge vogels.
bloeden (v. wonden); ~ sangue dalla cacchionoso, agg vol wormen of maden.
bocca, bloed spuwen; ~ via, wegwerpen; ca'ccia, t jacht; jachtbuit; wild; jachtterlig verkwisten, verspillen; II vi !t: uitrein, jacht; W dierengevecht; razzia (der
spruiten, kiemen; HI ~rsi, vr zich werpolitie); J, het jagen van vijandelijke
pen, zich storten; zich nederzctten, neerschepen; 000 partij, spel; ~ di frodo, stroostrijken (vogels); ~rsi in ginocchione, zich
perij; licenza di~, jachtacte; ~ riservata,
op de knieen werpen; ~rsi gitt, naar bed
gereserveerde (particuliere) jacht; ~ del
gaan; zich te ruste leggen; fig den moed
taro, stierengevecht; (fig) andare a ~ di qc,
vcrliezen.
ergens op uitgaan, ergens naar streven,
buttasella, I X (het signaal) opzadelen.
jagen; carrere in~, voor den vijand vluchbuttata, f worp; !t: scheut; voorhand (in het
ten; mettere in ~, op de vlncht drijven;
butterato, agg pokdalig.
[kaartspel).
prendere~, zich uit de v:oeten maken, het
bu'ttero, m I pok, poklitteeken; 2 bereden
ruime sop kiezen; (Iig) segnare tutie Ie cacce,
koeherder.
alles afloeren, alles spionneeren en overbuzzlcare, vi zich bewegen; suizen, ruischen.
brengen.
buzzlchio, m aanhoudend geruisch, geritsel. cacclaj.'lone, f jachtbuit; wild, wildbraad.
I bUzzo, m maag; ingewanden (v. dieren);
cacclalepre, m !t: bitterkruid.
onderlijf; jig buikje; lare il ~, een buikje cacrlamosche, m indecl. vliegenwaaier.
krijgen; (mod. avv) di ~ buOtlO, ijvcrig, in- caeclapa'ssere, m vogelverschrikker.
gespannen.
cacciare, I vi op de jacht gaan; jagen; II vt
2 buzzo, agg triestig, somber; crnstig, drocjacht maken op,jagen,verjagen,vervolgen,
vig.
verdrijven, op de vlucht drijven; voor zich
buzzone, m (dik)buik; dikkc buik; agg dikuit drijven;~un chiodo,een spijkerinslaan.
buikig.
inclrijven; ~ un griLlo, een kreet uitstooten; .-- di patr'l:a, verbannen;,........, innanzi
qd a lorza di spinte, iem. door stooten voor
zich uit drijven; chi sa dove se l' e cacciata,
wie weet waar hij het gestopt heeft; III
vr zich indringen, binnendringen; ~rsi
C, 11t (spr. uit tsiie) c; C = hondcrd.
in un luogo, zich ergens verbergen; ~rsi
ca'bala, I Cabbala; kuiperij, list; kabaal, inaddosso, contra, satta a qd., zich werpen op,
trige.
overvallen; ~rsi satta qd, overmannen;
cabalare, vi kuipen, valstrikken leggen;
~rsi satta ai piedi, met de voeten treden;
samenspannen.
overmannell.
cabalista, m cabbalist; intrigaIlt, samen- cacciareIla, I jacht op waterhoenders.
zweerder.
cacciareIlo, m !t: keizerzwam.
cabali'stlco, agg cabbalistisch.
cacclata, f jacht; verdrijving; verjaging.
cabalone, m intrigant, zeer arglistig mensch. cacciato, p pass van cacciare; agg voortcablna, I J, hut; kajuit; (telefoon)cel.
vluchtig, verbannen; ~ di nero, di scuro,
cablogramma, t kabeltelegram.
met sterke donkere schaduwen.
cabota'gglo, m J, kustvaart.
cacclato'ia. I drijfijzer; clrevel.
cacadubbl, m indecl. besluiteloos mensch.
cacclatora. f jachtbuis, jachtkiel; alla ~,
cacaiui'lla, I diarrhee; fig groote angst; calze
in jachtkleeding; op jagersmanier; uit het
a .--, afzakkende sokken; avere la ~,
vuistje (eten).
van angst bijna wat in zijn broek doen. cacciatore, m jager (ook X).
cacao, caccao, m ~ cacao.
cacciavlte, m indecl. schroevedraaler.
hanger.

buttare, I vt slingeren, werpen; opborrelen caeca,
f""oo-I
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caccl", m cachou, katsjoe.
cacciucco, m sterk gepeperde vischsoep;
allegaartje.
ca'ccola, f klomp vuil; vuil in oogen, neus &.
caccoloso, agg vuil (oogen); druipend (neus).
caeherello, m keutel (v. schapen, geiten &);
fig klein mager kind.
cae hess la, f T cachexie; kwaadsappigheid;
ziekelijkheid; schapentering.
caehettlco, agg kwaadsappig; ziekelijk.
cachlnno, m uitge!aten W'lach.
cacialuOlo, m kaashandelaar.
ca'cio, m kaas; ~ parmigiano, Parmezaans('he kaas; --' stracchino, 'weeke kaas; ca··
scare 1.~ll".l sui 1naccheroni, juist van pas
komen, met zijn neus in 't vet vallen;
eonfessare il ~, precies zeggen hoe iets
in elkaar zit; essere pane e ~, koek en ei
zijn; het geheel eens zijn.
cacluola, f kleine kaas.
cacioso, agg kaasachtig.
cacodemone, m booze geest.
cacofon/a, f cacophonie, wanklank.
cacografia, f cacographie; geschrift vol taalcacto, m ~ cactus.
[fou ten.
cacume, m top, spits.
cada'vere, cada'vero, m lijk, aas; kreng.
cadaverico, aRR lijkachtig, lijk-,lijken-; veleno
~, lijkengift.
cadaveroso, agg lijkachtig; lijk-.
cad/mte, I agg vallend, ten einde loopend;
eta ~, ouderclom; sole -...I, ondergaande
zan; stella ro-I, vallencle ster; vecchio --",
afgeleefde grijsaard; II sost m zondaar,
gevallene.
cadenza, f cadans; maat; toonval; rythmus.
cad ere, vi vallen zinken, storten; omvallen;
instorten; uitvaJ1en (haren, tanden); fig
goed van pas komen; ~ addormentata,
plotseling inslapen; ~ inlermo, bedlegerig, ziek worden; ~ maZato, plotseling
ziek worden; e eaduto un luZmine, de hliksem is ingeslagen; ~ dall' am'mo, uit den
zin gaan; r--..I in animo~ in den zin komen;
r - in dlsgrazia, in ongenade vallen; -...; in
lalla, zich aan een vergrijp schul dig rnaken; ~ in mente, in den geest, in het geheugen komen, te binnen schieten; ~ in
una pentz, in een straf vervallen; al ~ del
sole, bij het ondergaan der zon.
cadetto, m jongere zoon eener adellijke
familie; cadet, adelborst.
cadi, m cadi, rnahom. rechter.
Ca'dice, f Cadix.
ca'dmio, m cadmium (rnetaal).
cadueeo, 111 caduceus, gevleugelde slangenstaf van Mercurius: herautstaf.
caduclta, f verval; vergankelijkheid; bouwvalligheid; 1"'1 ongeldigheid, nietigheid;
verjaring.
caduco, agg bouwvallig, vergankelijk; vervallen; mal ~, vallende ziekte.

calambucco

caduta, f val; omstorting; ongeluk; zonde;
$ scherpe prijsdaling.
caduto, p pass & agg gevallen &; i eaduti, de
gevallenen, de gesneuvelden.
caffe, m koffie; ~ koffieboom; koffiehuis;
kop koffie; boUega di ~, koffiehuis; ~ di
ghiandc, eikelkoffie; ~ verde, ongebrande
caffe-concerto, m cafe-concert.
[kome.
caffeina, f coffeine.
caffettano, m kaftan, Turksch overkleed.
caffettiera, f koffiekan; koffiehuishoudster.
caffettiere, m koffiehuishouder.
caffetto, 111 F buitenkansje.
caffo, agg oneven; sast m on even getal; buon
~, buitenkansje; gunstige gelegenheid;
il pari e -£l ~, even en oneven.
cag/onare, vt veroorzaken, aanleiding geven,
voortbrengen; als bewijsgrond aanvoeren;
beschu!digen; ~rsi, vr ontstaan, voort'
komen.
cagione, I oorzaak; aanleiding; beweegreden,
beweeggrond; a ~ di (met in/ittit.) , a ~
ehe, ten einde; orll te ... ; op dat; a ,.......
d'esempio, bijvoorbeeld; per ~ tua, om
uwcntwil.
caglone'vole, agg ziekelijk; licht vatbaar
voor ziekten.
cagionoso, agg zeer vatbaar voor ziekten,
dadelijk ziek.
cagliare, vi stollen, stremrnen.
ca'glio, m leb; kaasstremsel; ~ walstroo.
cagna, f teef, wijfjeshond.
cagna' ceio, m leelijke, groote hond.
cagna'ja, cagnara, f hondengeblaf; wild geraas; getier; getwist; berisping, standje.
cagnazzo, agR afstootend, walge1ijk; blauw
beloopen, lijkkleurig.
cagnesco, agg hondsch; grimmig; guardare
in ,. . . ."." met een schuin oog aanzien.
cagnolino, m sierlijk hondje,
cagnotto, m trawant.
cagnuolo, m Hjn rashondje.
caicco, m J, kleine sloep.
caimane, m kaaiman.
Cain a, f naam der plaats in Dante's hel waar
de verraders boeten.
Caino, m B Kaln.
cala, f ,j, kleine vluchthaven; kreek; (mdare,
essere in,......;, op de vischvangst gaan, zijn.
Calabrese, agg calabrisch; sos! Calahrees,
spitse punthoed,
calabreseIla, f soort van kaartspel.
Cala'brla, f Calabrie.
calabrone, m hommel, horze!; bromvlieg.
calafatare, vt J, kalfateren, breeuwen.
calafato, 1n kalfateraar, brecuwer.
calama'lo, m inktkoker; inktvisch, sepia;
calamai agli ace hi, blauwe randen onder
de oogen.
calamandrea, calamandrina, I ~ gamander;
marjolein.
calambucco, m ~ adclaarshout.
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parola, nadruk op een woord leggen.
calamento, m I het laten zakken & zie:
2 calcare, agg kalkaehtig; kalk-; pietra _,
calare; 2 ~ akkermunt.
kalksteen; sost In koolzure kalk.
calamistro, m friseerijzer.
calca'reo, agg kalkhoudend, kalk-.
I calamita, I magneet, magneetnaald; lig
aantrekkelijkheid, aantrekkingskrach t.
calcata, f het stamp en, vaststampen, inpersen.
2 calamita, I groot onheil; ramp; bezoeking.
calamitare, vt magnetisch maken, magncti- calcato, p pass van calc are; agg geheel vol;
mesura calcata, volle maat; strada calcata,
seeren.
calamitazione, I magnetiseering.
druk begane weg.
calami'tico, al?g magnetisch; virtu calam~ calcato'lo, m aanzetstok, laadstok, wisscher;
tica, aantrekkingskracht.
stamper; ealqueerstift.
calamitoso, agg rampspoedig, ellendig.
calcatreppa, I calcatre'ppolo, m ~ woldiste1.
ca'lamo, m riet, schrijfriet; pen; pijl; If. calcatura, I het stampen, & zie calcata.
calce, Ikalk; kalksteen; ~ spenta, gebluschte
- aromatjco, kalmoeswortel.
calandra, I ~ kalanderleeuwerik, ringkalk; - viva, ongeblusehte kalk.
leeuwcrik.
calcedilnlo, m calcedoon, soort agaat.
calandrino, m lichtgeloovig persoon in Boc- calc ese, m ..t mars; katrol (v. takel).
caccio's novellen; lar - qd, iem. voor den calcestruzzo, m mortel, beton.
gek houden.
calcetto, m sok; liehte schoen; balschoen.
calandro, m ~ veldleeuwerik, veldpieper. calciflcazlone, I verkalkin g.
calao, m ~ neushoornvogel.
calclna, f kalk, mortel; - spenta, viva, gecala'ppio, m val, strilt, valstrik; mettere qd
blusehte, ongebluschte kalk; mettere in-,
nel - , iem. er in laten loopen.
met kalk aaneenvoegen (steenen); in de
calapranzi, m indecl. keukenlift.
kalk leggen (huiden).
calare, I vi laten zaltken, omlaag laten; calcina'cc!o, m afgevallen drog!' kant, steen- 1m colpo. een slag toebrengen; ~ Ie vele,
puin;
vaatverkalking; i calcinacci, pi de
de zeilen strijken; lig een periode. cen tijdpuinhoopen.
perk afsluiten; II ~rsi, vr zkh laten af- calclna'lo, m kalkgroeve; trog voor het
zaltken; naar de zee afzakken; III vi afkalkbad (v. leer); kalkbrander.
dalen, afzakken; dalen; in eenland vallen; calclnare, vt verkalken; ealcineeren, ver-

-r

het anker laten vaUen; zich op den hals
halen (eene verkoudheid); zacht afdalen,
zacht hellen; den ondergang tegemoet
gaan; afnemen; in prijs dalen; minder
worden; in kracht verliezen; i giorni
calano, de dagen korten; la luna caia, de
maan neemt af; - a basso, aan invloed,
aanzien verliezen; cala cala! niet opsuijden! schep niet zoo op!
calata, f afdaling, daling, val; het zakken;
glooiende helling; los- en laadhelling; dei barbari, inval der barbaren.
calato, p pres & q,gg verminderd; afnemend;
~ vervallen.
calca, I gedrang; groote menigte; rompere la
~ - , zieh cen weg door de menigte banen;
calca'bile, agg begaanbaar, betreedbaar.
calcafilgli, m presse-papier.
calcagno, m hiel, hak; aver il cervello neUe
calcagna, weinig verstand hebben; dare a
qd delle calca.gna, iem. aan~poren; battere
il - , .zijn hielen laten zien; menar Ie calcagna, vluchten; stare aile calcagl~a di,
iem. op de hielen zitten.
calcagnuillo, m marmerbeitel; ..t hak v.
seheepskiel.
calcalettere, m invar presse-papier.
I calcare, vt trappen, met voeten treden,
ineen trappen, stampen, instampen, betreden; calqueeren, doortrekken; ('cn
gipsafdruksel maken; ~ Ie orme di qc, in
iemands voetstappen treden; - sopra ztna

sehroeien; bepleisteren (een muur); met
kalkspaat bemesten (land).
calcinatilrlo, agg verkalkings-, kalk-.
calclnatura, I I verkalking; 2 het kalken
(van bouwland).
calcinazlone, I kalkbranding, ealcineering.
calclno, m bleekzucht der zijdewormen.
calclnoso agg kalkachtig, kalk-.
I ca'lcio, m calcium.
2 ca'lclo, m sehop, trap; klap, slag (met
hoef of poot); ~ kolf (van geweer); hiel
(v.lans); greep (v. pistool); soort oud voetbalspel; dare un _ a qc, een voordeelige
zaak onopgemerkt laten voorbijgaan;
due cose lanno ai calci Ira di 101'0, twee
zaken staan lijnreeht tegenover elkander.
calclstruzzo, m zie calcestruzzo.
calcite, m zwavelzuur koper.
calcitrare, zie ricalcitrare.
calco, m doortrekking, ealqUf'; afdruk, in
was of leem.
calcografla, I graveerkunst, voortbrengselen
der graveerkunst.
,
calcilgrafo, m kopergraveur; drukker van,
handelaar in kopergravures.
ca'lcola, I trap- of voetbord, pedaal, trapcalcola'blle, agg berekenbaar.
[per.
calcolare, vt uitrekenen, berekenen; overwegen; lar - di qc, iets in overweging
nemen; op iets rekenen.
calcolatore, m -trice, f berekenaar, ealeucalcoletto, m nier-, blaassteentje.
[lator.

calcolo
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ca'lcolo, m I berekening, het rekenen; rekenkunde; 2 vermoeden; 3 niersteen; i
calcoli, pi l' niergruis, nier-, blaassteen;
tare i suoi calcoli, alle kansen in overweging nemen; tenuio . . . . ,.; che, rekening
houe!ende met ..
calda, t het gloeien, van ijzer; gloed, verhitting.
calcoloso, agg l' aan niersteen lijdend,
steen-.
calda'la, m ketel, brouwketel, gietpan.
caldaiata, teen ketel (vol).
caldaino, m kleine kete!.
caldaione, m groote ketel.
caldamente, avv warm, ijverig, dringene!.
caldana, t rood gezicht; hevige bIos; bloedsaandrang naar het hoofd; droogoven;
mide!aghitte; verhitting.
caldanino, m stoof; test.
caldano, m kolenpan, kolenbekken.
caldara, t zie caldaia.
Caldea, t Chaldea, Babylonic.
caldegglare, vt met warmte voorspreken,
protegeeren.
Caldeo, m Chaldeeer; c~, agg Chaldeeuwsch.
caldera'lo, m ketellapper; koperslager.
calderlno, m l! diste1vink, putter.
calderone, m groote kete!.
calderotto, m bouilloire, theckete!.
caldetto, agg lauw
caldezza, f warmte, gloed; hartstochtelijkcaldlno, m zonnekant.
[heid.
cal do, I agg warm, heet, verhit, gloeiend,
verwarmd; levendig, vurig, heetbloedig;
verliefd; onstuimig, hartelijk; i giarni
caldi, de zomerdagen; testa calda, heethoofd; piangere a calde lagrime, heete tranen schreien; stare, tencrsi -..;, zich warm

kleeden; chi Za vuole caZda e chi fredda, de
een wi! het zus en de andere zoo; a sangue
~, opgewonden, hevig ontroerd, vertoornd; ~ ~, heet; fig pas ontstaan,
kersversch; heet uit de pan; pigZiare qd,
~ ~, iemand op heeterdaad betrappen;
sast m wannte, hitte; gloee!; vurigheid;
vuur, ijver; bronstigheid, loopsehheid; il
~ dell' eta, jeugdig vuur; nan fa ne ~ ne
freddo, het maakt me noeh warm noeh
koud, 't is me gansch onverschillig;
pigliare un ~, zich een weinig warmen;
pigliar it~, heet, gloeiene! worden; ne/~,
sui ~ tli qc, midden in ... , op de hoogte
van; III avv warm, heet &.
calducclno, m aangename warmte, bedwarmte; agg lauw.
caldu'cclo, agg lauw.
caldura, f drukkende warmte, hitte.
cale, zie calere.
Caledonia, fCaledonie, SchotIand; Nu()va~,
I Nieuw Schotlane!; 2 Nieuw Calee!onie.
calefaciente, calefattlvo, agg verhittend, verwarmend.

callo

calefazlone, f verwarming, verhitting.
caleldoscoplo, m kaleidoscoop.
calenda'rlo, m kalender; ~ scalastica, schoolkalender, leerplan.
calimde, f pi W eerste dag der maand (bij
de Rom.); alle ~ greche, met St. ]uttemis.
calendlma'ggio, m indecl. W feest van den
I en Mei te Florence.
calenzuolo, m J!. groenvink, groenling.
caleplno, m (naar Ambr. Calepio) groot,
zwaar woordenboek.
calere, vi (impers.) poco mi cale di, ik geef
weinig om; mi lece ~, het wekte mijn
nae!enken op; se vi cal di me, doe mij 't
genoegen, doe het om mijnen twi!; nan me
tie cale, het kan mij niets schelen, mij
een zorg.
calessante, m rijtuigverhuurder.
calesse, calesso, m kales; licht rijtuigje, cab.
calesslno, m cabriolet.
calettare, I vt door zwaluwstaarten of inkepingen verbinden, voegen; II vi goed
sluiten, ioed ingepast ZijIl (vensters); fig
goed passen, op de rechte plaats zijn.
calettatura, f het ineenvoegen; voeg.
cali, tn ~ zoutkruid; sodaplant; kali; loogzout.
callbro, m kaliber; aard, natuur; slag, soort
(van menschen); beteekenis, gewicht
(eener zaak).
ca'lIce, m kelk, ~ bloemkelk; bicchiere a ~,
drinkbeker met voet, roemer.
calicione, m groote drinkbeker.
calico, m calico(t), soort bedrukt katoen.
callda'rio, m W karner voor zweetbaden.
califfato, m kalifaat.
California, f Californic.
call'glne, f dichte nevel; damp; verduistering; het troebel worden (der oogen).
callglnoso, agg nevelig, dampig; somber;
troebel; fUlno ~, dich te rook.
callsse, m soort serge.
calla'la, f opening in eell heg of dam; luik,
doorgang, ingang.
callaluola, t nauwe doorgang; klein net om
hazen te vangen.
calle, m voetpae!; bergpad; nauwe straat;
ca'lIIdo, agg sluw, geslepen.
[weg.
call1'fugo, m middel tegen eksteroogen.
call1grafla, f schoonschrijfkunst, calligraphie.
call1gra'flco, agg calligraphisch, in schoonschrift.
call1'grafo, m calligraaf, schoonschrijver.
caillsta, m Iikdoornsnij del', pedicure.
callo, m eelt; eksteroog, likdoorn; nieuw
gevormd been op een breuk; spat (aan
paardepoot); (fig) far il ~ a qc, ergens aan
gewoon raken; zich verharden (in een
slechte gewoonte); fare il
sulla
cascienza, een verstokt geweten hebben,
door de wol geverfd zijn.

callosita
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calloslta, I verhanling del' huid, eeltplek.
calloso, agg eeltig, vereelt; fig dikhuidig,
verhard.
calliitta, f kapje, kalotje; deksel (v. horlogecalluto, agg zie calloso.
[kas).
calma, f windstilte; gemoedsrust, kalmte;
$ malaise, slapte in zaken; in ~, in
rust, rustig; mettere in~, geruststellen;
stillen.
calmante, m I' pijnstillend of bedarend geneesmiddel; agg kalmeerend, bedarend.
calmare, vi kalmeeren, stillen, tot bedaren
brengen; geruststellen; vi & ~rsi, vr
bedaren, kalm worden, tot rust komen;
J,.. luwen.
calmlere, I van hoogerhand vastgesteld
tarief voor levensmiddelen.
I calmo, agg kalm, bedaard; $ slap, £Iauw.
2 calmo, m ~ entrijs; spruit.
calmucco, agg Kalmuksch; sost m ruw, harig,
Calmucco, m Kalmuk.
[laken.
calo, m vermindering, afneming (in gewicht,
omvang); achteruitgang; verval (van
krachten); $ slijtage, lekkage, gewichtsverlies; rafactie.
calo' cchla, ! staak, stutpaaltje (voor wijnstok).
calomelano, m calomel, chloorkwik.
cal ore, m warmte, hitte; gloed; heet weer;
gevoel van hitte; uitslag door de hitte;
fig vnur; hartstocht, ijver; bronstigheid.
calorla, I I bemesting (met lupinen &); 2
calorie; warmte-eenheid.
caliirlco, m warmteprikkel; agg calorisch.
calorl'fero, agg warmte verspreidend, warmte-; sosl m verwarmingstoestel, calorifere,
groote kachel.
calorl'flco, agg warmte voortbrengend.
calorl'metro, m calorimeter, warmtemeter.
calorosamente, avv warm, hartstochtelijk,
met warmte.
caloroso, agg warm, heet; verhittend; fig
vurig; warm, hartstochtelijk.
caliiscla, I (gummi) overschoen.
caliitta, I kalotje.
calpestare, vi met voeten treden, vertreden;
onder den voet treden; onderdrukken.
calpestatore, m vertrapper, onderdrukker.
calpestlo, m getrappeJ, gestamp.
caUa, I ~ dotterbloem.
calu' g(g)lne, f nestdons; fig donshaar op
aangezicht of lippen; ~ dons op de bJaderen of vruch ten.
calumare, vi J, het touw laten vieren, glijden; iem. aan een touw laten zakken.
calu'nnla, I laster.
calunnlare, vt belasteren.
calunnlatore, m lasteraar.
calunnlatriee, I lastertong.
calunnlosamente, avv ealunnloso, agg lasterIijk, kwaadwillig.
caluto, p pass & agg bezorgd, bekommerd.

camaleonte

I;alva'rlo, m schedelplaats; calvariebe1'g.
calvello, m I soort fijn meel; 2 zie calvilla.
calvezza, I kaalhoofdigheid.
ealvilla, I ~ kalvijnappel.
Calvlnlsmo, m calvinisme.
calvinist a, m calvinist; scherz. kaalkop.
calvino, m Calvijn.
.
ealvl'zle, f kaalhoofdigheid; kale plek; kaal
calvo, agg kaal, kaalhoofdig.
[hootel.
calza, Ikons; vederbos (aan vogelpoot);
lampekousje, Jampepit; koffiezak, persdoek, filtree1'doek; windzak (aan doedelzak en blaasbalg); calze, pi beenbekleeding; ~ espulsiva, gummikous; calze
ricamate, gebreide kousen; lar la ~,
breien; lar Ie calze a qd, slecht getuigenis
van iemand geven; lirar su Ie calze a qd,
iemand uithooren.
calzaluiilo, m kousenweve1', kousenfabrikant.
ealzante, agg nauwsluitend; lig passend,
snedig, gevat (antwoord).
calzare, I vt schoenen en kousen aantrekken; voetbekleeding (schoenen, kousen)
maken; met wiggen vastzetten; ~ il
coturno, zich op het drama toeieggen,
treurspeien schrijven; ~ un mobile, iets
onder een meube1leggen (om het vast te
zetten); ~ il socco, blijspelen schrijven;
II vi schoeisel dragen; goed passen, zitten;
~ elegantemente, sierlijke schoenen dragen; questi guanti non calzano bene, deze
handschoenen zitten me niet goed, passen
mij niet; (fig) una senlenza calza bene, een
spreuk komt goed te pas; III sost m voetbekleeding, schoeisel; col ~ del piombo,
met looden schoen en.
calzato'la, I stukje hout om onder 1'echt te
zetten meubels te schuiven.
calzato'lo, m schoenhoorn.
calzatura, I schoeisel.
ealzeriitto, m sok.
calzetta'lo, m ~ia, I kousenkoopman;
kousenkoopvrouw.
calzlno, m fijne sol<.
calzola'io, calzolaro, m schoenmaker.
calzoleria, I schoen winkel; schoenmakerswerkplaats.
•
ealzonelni, m pi kinderbroekje.
ealzoni, m PI broek; ~ corti, korte broek,
kuitbroek; essere senza ......." zeer arm zijn;
farsela nei (empiersi i) calzoni, in zijn broek
doen; groote angst hebben; una moglie
porta i calzani, een vronw heeft de broek
aan.
ealzuiilo, m I zie calzatoia; 2 metalen dop
onder aan stok of parapluie; 3 vaandeleama, I kammossel.
[schoen.
eama' gIlo, m OJ halsberg, ijzeren halskraag
(v. wapenrusting).
camaleonte, m kameleon; fig beginselloos
mensch, die vaak van meening verandert.

camino

camarilla
camarilla, I camarilla, hofkliek.
camarlinga, I behecrster del' geldzaken (in
een nonnenklooster); gezelschapsdame.

camarlingato, m waardigheid van kardinaal·
kamerling, van pauselijk schatmeester.

camarlingo, m kamerling, kardinaal-kamerheer, die de pauselijke geldniiddelen be-

camarra, I bijzetteugel.
[heert.
cama'uro, m fluweelen mutsje van den paus.
cambiale, I $ wissel, wisselbrief ~ in
bianco, blancowissel; ~ domiciliata, ge-

domicilieerde wissel; "'-' a breve termino,
wissel op korten termijn, op kort zicht;
,......, a vista, wissel op zich t; firmare una 1"""0..1,
een wissel onderteekenen; girare una r-I,
een wissel endosseeren; trarre, tirare una
~ sopra di qd, een wissel op iemand
trekken.
cambiamento, m verandering, verwisseling;
wisseling.
cambiamonete, m indecl. wisselaar.
cambiare, I vt wisselen, in-, omwisselen, verwisselen; ruilen, omruilen; -... casa, dimora
van huis, woning veranderen; ~ fa
guardia, X de wacht aflossen ~ .rna
opinione, van meening veranderen f""'ooo.I i
vestiti, van kleeren verwisselen; ~ la vita,
een andere levenswijze beginnen; il lupo
cambia il pelo ma il vizio mai, de vos verliest wei zijn haren, maar niet zijn streken;
II ~rsi, vr zich veranderen, veranderen;
draaien, omslaan (v. d. wind); keeren;
III vi veranderen, keeren; tutio cambia
nel mondo, alles verandert, niets is bestendig in de wereld.
cambia' rio, agg $ wissel-; ruil-; diritto ~,
wisselrech t.
cambiatore, m wisselaar; ruiler.
cambiavalute, m wisselaar, geldhandelaar.
ca'mbio, m ruil, ruiling, verwisseling; plaatsvervanger; $ het wisselen (v. geld); wissel;
disconto; ~ cambium;aJ:entedi~,wissel
agent; lettera di ~, wisselbrief, wissel;
~ maritima, bodemerij; prima di ~, $
prima, prima-wissel; scritta di ~, schuldbekentenis; secanda di ~, $ secundawissel; terza di ~, $ tertia-wissel; dare a
"'--', geld op interest geven; dare in "'"', in
ruil geven; lare la secanda di ~, voor de
tweede maal in dezelfde fout vervallen;
mettere un ~, X een plaatsvcrvanger
stellen; pigliare (denari) a ~, (geld) 010
interest opnemen; quanta suona il ~?
hoe hoog is het disconto?; (madavv) in ~
di, in plaats van; in quel -..., daarvoor;
in plaats daarvan.
cambista, m $ wisselaar, wisselagent.
Cambogia, I Cambodja.
cambri, m kamerdoek; cambrai; batist.
camedrio, m ~ liggende gamander; wilde
camelia, I ~ camelia.
[salie.
ca'mera, t kamer; slaapkamer; kamer (ver-

gaclerplaats) van het parlement; X geschutkamer; .t kajuit; staatskas; Ie due
Cam ere, de beide Kamel's (del' State~
Generaal); ~ d'aria, binnenband; ~ d.
commercia, $ kamer van koophandel; ~
di consiglio, parket, openbaar ministerie;
~ dei conti, rekenkamer; ~ dellavaro,
raad van arbeid; --...- Iura,
oscura, don~
kere kamer; ~ di pappa, .t commandohut; ~ di riscaldamenio, 4 machinekamer; medico di ~, lijfarts; aprire, ch.udere
la """-', de Kamer openen, sluiten; fare
la ~, de kamer doen; sciogliere la ~, de
Kamer ontbinden.
camerale, agg de kamer, de staatskas (gemeentekas) betref£ende; amministraziane
~, beheer der staatskas.
camerata, t klas in een kostschool; slaapzaal, chambree; ~ m kameraad, makker;
klasgenoot.
camaratismo, m (geest van) kameraadschap.
came rella, I kamertje; eel (in bijcnkorf); ~
kaf, kafblaadje.
cameretta, I kamertje.
cameriera, I kamermeisje, kamenier; soubrette.
cameriere, 111 kamerdienaar; kellner; kamerheel'.
camerino, 111 kleedkamer (cler actenrs); loge;
F retirade, plee; .t kooi.
camerista, t hofdame; kamenier.
camerone, m groote kameI'; slaapzaal
ca'mice, m koorhemd.
camicetta, t half hemdje, chemisette, kraaghemdje.
cami'cia, I hemd, overhemd; omslag (van
een boek); overtrek; dek; beclekking v. d.
gietvorm met leern; ~ di lorza, dwangbuis; in maniche di ~, in hemdsmouweni
(fig) aver la ~ sudicia, iets 010 zijn geweten
hebben' darebbe via la ~, hij zou zelfs
zijn hez'nd weggevcll; lasciare uno in ~,
iem. naakt uitschuclclen, uitkleeden; mutarsi di ~, een schoon hemd aantrekken;
lig van meening verancleren; (prav) chi lila
ha una ~ e chi 11011 lila ne Ita due, de paarden, die cle haver verclienen krijgen ze
niet.
camicia,io, m ~aia, f hemdenmaker, -maakstel'.
camiciata, I sterke zweetkuur, hevig zweeten; OJ camisade.
camicina, I kinderhemdje.
camiciotto, m werkmanskiel; stalkiel.
camiciuola, I flanellen hem,l, borstrok; lare
"'-', in 't geheirn met de tegcnpartij heulen (bij , t spel).
caminetto, m kleine schoorsteen.
caminiera, I spiegel boven schoorsteen;
vuurscherm; schoorsteenplaat.
camino, 111 schoorsteen; haard.
r-...)

camitico
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caml'tlco, agg chamitisch.
cammelsta, m cameesnijder.
cammelllere, m kameeldrijver.
cammel!lno, m kameelveulen; kamelot; agg
kameel-.
cammeIlo, m 1'" kameel; scheepslichter.
cammellopardo, m ~ giraf.
cammellotto, m kamelot, weefsel uit kemelsgaren of geitenhaar.
cammeo, m camee.
cammlnamento, m X verbindingsloopgraaf.
cammlnare, vi gaan, stappen, loopen;.marcheeren; voortmaken; venIer gaan, in
omvang toenemen (brand); camina! loop
wat harder!, maak wat voort!; ~ diritta,
rechtschapen leven; ,..." per gli altant' anni,
bij de tachtig zijn; ,..." per I'eternita, de
eeuwigheicl tegemoet gaan; ,..." per la via
della virtu, het pad ,ler deugd be
wandelen; ~ quante il pensiero, veel
rondloopen, rondwandelen; ~ sui sicuro,
bedachtzaam op iets afgaan; un d·iscorso
cammina bene, een rede loopt goed van
stapel; i monti stanna lermi e Ie persone
camminano bergen en dalen ontmoeten
elkander niet maar menschen weI.
cammlnata, I loopje, wandeling; afgelegde
weg.
cammlnato, agi; lwgaan, betreclen (wcg).
camminatore, m ,..."trice, I wande1aar, voetganger; -ster.
camminatura, I loop, gang.
cam minetto, m zic caminctto.
I cammlno, m gang, het gaan; weg; reis;
afgelegde weg; X marsch; ,..." del sole,
loopbaan der zon; essere in ,...", op weg,
op reis zijn; lar ~, vorderingen maken,
vooruit gaan; mettere qc in ~, iets in gang
brengen; mettersi in ,...", zich op weg begeven; a gran cammino, X met geforceercle marschen; cammin lacendo, onderweg, al loopencle.
2 cammlno, m zie camino.
camomilla, f !j: kamille.
Camilrra, I Camorra, geheime bond tot het
beh'llen van ongeoorloofde voordeelen.
camorrlsta, m lid der Camorra.
camorro, m zwak, ziekelijk, tot niets deugend, onverdragelijk persoon, persoon die
zieh gehaat maakt; rommelwaar.
camoscino, agg gems-, gemzen-; toegeeflijk,
inschikkelijk.
camoscio, m ~ gems; gemzehuicl; gemzecampacchlare, vi zie campicchiare.
[leer.
campagna, I land, veld; akkerland; lanc1goed; campagne, veldtocht; ~ rasa, vrije
veld; ~ di Roma, de Romeinsche Campagna; artiglieria da ~, X veldartillerie;
gente di ~, landvolk; battere la ~, het
land afloopen; strooptochtcn maken;
entrare in ,...", X den vcldtocht beginnen;
tenere la ~, het veld behouden; alla ~,I

campeggiare

in 't vrije veld; buttarsi alia ,...", landlooper, bandiet worden.
campagnuolo, agg landelijk, land-, vpld-;
donna campagnuola, boerenvrouw; lopo,...",
~ veldmuis; sost m landman, boer; alla
campagnuola,op landelijke, boerschewijze.
campa' 1o, m veldbewaker.
campaJe, agg landelijk; battaglia ,...", veldslag; giornata ,...", zware arbeidsdag.
campamento, m (levens)onclerhoud
campana, f klok; glasklok, glazen stolp; balIon (v. lamp); klok (v. luchtpomp); duikerklok; aver Ie campane grosse, doof zijn;
far~, klokvormig opbollen; lar la ,..."
tutia d'un pezza, alles in eenmaal gereed
maken; sentire ['una e l'altra ,...", beide
partijen hooren; sonare a doppio Ie campane, meerdere klokken tege1ijk luiden;
sonate campane! verheugt u! luidt de
klokken.
campana'celo, I veeklokje, halsbel voor vee.
campana'lo, campanaro, m klokkenluider;
klokkengieter.
campanella, I klokje; sehel, bel; Lo.. dmppel
aan Dorische triglyphen; ~ klokje; heggewinde, convolvulus; oorring; waterblaasje; deurklopper (in ringvorm), gordijnring; ring(en) aan paarclenhit; portierkruk (in ringvorm); 500rt gebak, krakeling.
campanelllna, I ~ klokje, lelietje van dalen,
meiklokje; maearoniringetje.
campanello, m schel, bel; andare a,. lavola
a suon di ,...", zich niet om zijn onderhoucl
bekommeren, op een anders kosten lev en;
attaccare il ~ a qd, iemand in opspraak
brengen; tenere il ~, het gesprek gaande
Campainla, f Campani;;.
[hoaden.
campanile, m klokketoren; lig kerspel, paroc hie; geboorteplaats; amor di ,...", liefde
voor de geboorterlaats; lunga quanta un
~, zoo lang als een boonenstaak; (pro v)
raro come i campanili di contado, zeer
zeldzaam.
campanino, agg helcler klinkend.
campano, m groote koeklok, klok van den
belhamel.
campanone, m groote klok.
campa'nula, I ~ klokje, campanula.
campare, I vi bevrijclen, redden; voeden
(met); een figuur rondom uitwerken, naar
voren laten treden; II vi zich in 't leven
houden, door 't leven slaan; ,..." come Ie
bestie, een hondenleven hebben; come va?
Eh si campa, hoe gaat het toch? Men
komt er net; non pater""", "iet rond
kunnen komen; ,..." di, leven van.
campata, I Lo.. spanning (v. e. brug).
campeggiamento, m X het legeren, het
kampeeren; legering, kampement.
campegglare, I vi X legeren, kampeeren; in
't oog vallen, uitkomen, naar voren tre-

campeggio

den (v. schilder., beeldhouwwerk); II vt
belegeren.

campe'ggio, m ~ campechehout, verfhout.
campere' ccio, agg land-, veld-, akker-.
campestre, agg landelijk; wild; veld-; liori
campestri, m pI veldbloemen.
campicchiare, vi met moeite in zijn onderhoud voorzien.

Campidoglio, m OJ Kapitoo!.
campigiana, .f I ~ pijlstaarteend;

cancrenoso
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2 soort
hardgebrande baksteen.
campiona'rio, m $ monstcrboek, stalenboek;
monsterkast.
campionato, m sp. kampioenschap.
I campione, m kampioen; voorvechter.
2 campione, m $ monster, staal, proef;
hoofdregister (der belastingen); ~ senza
valore, $ monster zonder waarde; campioni, pI standaardmaten en gewichten
(door het ijkwezen bewaard).
campionessa, I voorvechtster; kampioen.
campo, m I land, veld, akker, bonwland;
2 vlaktemaat van 41.4 are in OpperItali;;; 3 vlakte, gebied, land; 4 onderwerp, gebied; 5 speelplaats; 6 gelegenheid,
aanleiding; 7 (Pitt.) grond, ondergrond,
achtergrond; 8 ~ wapenveld; 9 veld op
schaakbord &; 10 gezichtsveld (v. e.
kijker &); II X legerplaats, kamp; exercitieterrPin; 12 '\. leger, legerleiding; X
~ di battaglia, slagveld; ~ chiuso, OJ
toernooiveld; campi elisi, pI Elyseesehe
velden; ~ franco, vrijplaats voor tweegeveehten; fig vrijheid van spreken; vrij
spel; ~ di Marte, exercitieveld; ~ trin.cerato, X versehanste legerplaats; aver ~,
gelegenheid hebben; dare ~ a ... di ... ,
aanleiding geven aan. .. om ... ; essere
in. ~, besproken worden; levare il ~, X
de legerplaats opbreken; mettere in ~,
ter sprake brengen; mettere il ~ a rumore,
wanorde veroorzaken; pigliarc, prendere
ro-', veld winnen; terre in wirulen; porre -in
~, ter sprake (ter tatel) brengen; venit'e
in ~, in opspraak komen.
camposanto, m kerkhof.
campucchiare vt, zie campicchiare.
camsin, m chamsin, woestijnwind.
camuffare, vt verkleeden, vermommen,
",,-,rsi, vr zich verkleeden, verrnommen;
fig zieh uitgeven voor, voordoen also
camuso, agg stomp, plat (neus).
Canaan, m Kanaan.
cana'glia, f gemeen yolk, gepeupel, canaille.
canagliata, f gemeene streek, ploertenstreek.
canagliesco, agg gemeen, laag.
canagliume, m hoop gemeen yolk, schooierstroep.
canale, m I kanaal, vaart; 2 goot; waterleiding; 3 zeeengte; 4 vaarwater, vaargeul; 5 Anat. kanaal, vat; 6 ge'.1l, vorm
(voor metaalstaven); 7 holle lijst, gleuf

(voor schuifdeur); 8 weg, bemiddeling;
~ della gala, slokdarm; ~ navigabile,
scheepvaartkanaa!.
canaletto, m klein kanaal, geul, greppel;
canalizzare, vt kanaliseeren.
[gleufje.
canalizzazione, f kanalisatie.
ca'napa, t ~ hennep; hennepkoord, touw.
canapa'ia, f hennepveld.
ca'nape, f zie canapa_
canape, m canape; rustbank
canapetta, f zachtste deel van de hennep;
daaruit vervaardigd weefsel.
canapi'glia, f ~ krak- of roepereend.
canapino, m I hennepkammer; 2 zwaar
kanefas (in kragen en omslagen v. jassen);
agg henneppen, van hennep.
ca'napo, m dik hennepkoord; .t ankertouw;
kabe!.
canapu' cela, f ~ hennepzaael.
Cana'rie, f PI Kanarische eilanden.
canarina, f }o pop, kanarie.
canarino, m kanarie (mannetje); agg kanariegee!.
canata, f hevige berisping; uitbrander.
canattiere, m hondenoppasser.
canava'celo, m stuk kanefas, grof linnen,
voeringstof; grof gaas, stramien; fig
[schema.
cancan, m cancan.
cancellamento, m uitwissching, doorhaling.
cancellare, vt met een traliewerk omsluiten,
omheggen; schritt doorhalen, door'5ehrappen; uitwisschen, delgen (schuld); uitkrassen, uitkrabben; ongedaan maken;
annuleeren, opheffen; ~ dalla memoria,
verge ten; ~ qd dal ruolo d'una compagnia,
iem. van de ledenlijst schrappen, royeereno

cancellata, f traliehek; met een traliehek
omgeven ruimte.

cancellatura, canceIIazione, f doorhaling,
doorschrapping; delging, uitwissching.

cancelleresco, agg kanselarij -.
cancelleria, f kanselarij; kanseliersambt.
cancelli erato, m kanselierschap.
cancelli ere, m kanselier; griffier, secretaris.
can cello, m traliewerk; traliehek, afsluiting, hek.

canceroso, agg T kankerachtig.
cancherino, m ziekelijk, slecht geluimd.
ca'nchero, m l' kanker; lig aanhoudend
lijden, ziekelijkheid; ziekelijke, lastige,
onverdragelijke
persoon ;
boosaardig
mensch; werktuig dat zijn dienst weigert;
ti mangi, ti venga il - ! de drommel moge
je halen!; (interj).~! voor den drommel!
cancheroso, agg kankerachtig; droevig,
rampspoedig; onvruchtbaar.
cancrena, f
koudvuur, gangreen.
cancrenarsi, vr koud VUill' krijgen, wegrotten.

r:

cancrenoso, agg
neus, rot.

J,oudvuurachti~,

~angre

cancro
cancro, m kreeft;

r

kreeft (in dierenriem);

kankergezwel.
bougie, sonde;
di cera, waskaars; .-.,; di sego, vetkaars;
siearica, stearinekaars; la.-.,; eal verde,
het licht gaat uit; lig de boel is op, de
zaak loopt op haar einde; ne donna ne
tela non giudicare al lume di ~, linnen en
vrouwen moet men niet bij kaarslicht
beoordeelen.
cande :abro, m kandelaar; armluch ter.
Candela'la, Can delara, I Maria-Lichtmis
(2 Febr.).
candeletta, I kaarsje, lichtje; T bougie,
sonde.
candeliere, m kandelaar; mettere qd sui - ,
iemands roem uitbazuinen; parlare, reggere il ~, voor koppelaar spelen.
Candelara, I zie Candelaia.
candelotto, m korte dikke kaars; soort
maccaroni.
o candente, agg lichtend.
candescente, agg witgloeiend.
candl, m kandijslliker.
candldamente, avv openhartig, rondborstig.
candldato, m candidaat.
candldatura, I candida tu ur.
ca'ndldo, agg sneeuwwit; vlekkeloos, rein,
verblindend wit; onbevlekt, ongerept; onschuldig, oprecht.
candlre, vt in suiker koken, konfijten; glaceeren; doen kristalliseeren (suiker)
candlto, m gekonfijte vrllchten, konfituur;
gekristalliseerde suiker; agg gekonfij t.
candore, m verblindend witte kleur; groote
reinheid, onschuld, vlekkeloosheid.
cane, m hond; verachtelijk, gemeen mensch;
X haan van geweer; ~•.! Hond (sterrenbee1d); pelikaan (tang v. tandarts); hoepel tang (v. kuipers); ~ barbone, poedel;
~ bassoito, taks; ~ di San Bernardo, St.
Bernardshond; ~ da caccia, jachthond;
~ da lermo, hofhond; ~ grosse, (fig) invloedrijk persoon; ~ da guardia (of ~ da
pagliaio), waakhond; ~ leonino, spits; ~
levriere, hazenwindhoncl; ~ lupino, wolfshond; ~ di mare, zeehond; ~ marino, ;sy
hondshaai; ~ molosso, bullebijter, Deensche clog; ~ muttolo, mopshond, pllckhond; ~ da pastori, herclershond; ~ di
terranuova, N ew- Founcllander; ~ traditore,
(fig) hond van een verrader; ~ voZpino, foxterrier; az,,:one da cane, hondsche, onbarm~
hartige wijze van handelen; cosa (raba) da
cani, slech te dingen; errore da. cani, grove
fout; lame da cani, honger als cen wolf;
pesce ~, ;sy hondshaai; stagione da cani,
hondenweer; andato a' cani, op den hond
gekomen, aan lager wal geraakt; raro
come i can gialli, zeldzaam als een witte
raaf; solo come un ~, moeclerziel alleen;
non avere ,...., che t'abbai, niemand hebben

candela, ! kaars; 'lkht;
,-....,J
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die zich om ens bekommert; can che molto
abbaia poco morde, blaffende honden bijten niet; dare il ~ a qd, iem. hard behandelen, zich vroolijk om iem. maken;
darsi ai cani, vertwijfelen, wanhopig worden; se non lupo, can bigio, men noemt
geen koe bont of er is een vlekje aan; can
non mangia ~, de eene kraai eet de andere
niet op; stare cOnle cani e gatti, leven als
kat en hond; star Ii a ~, onverpoosd
werken; stuzzicare il ~ che dorme, rle slapende hond wakker maken; non ne vorrebbero i cani, df' honden zOlJ(len er nog geen
brood van lusten.
canea, I groote menigte honden; geblaf
daarvan.
canefora, I L. canephoor, korfdraagster,
korfdragende beeldzllil.
canestra, t I zie canestro; 2 mandenwagentje.
canestra'lo, m mandenmaker.
canestro, m mand, platte korf.
can etta' cclo, m leelijke keffer.
ca'nfora, I kamfer.
canforato, agg kamferhoudend, kamfer;
spirito ~, kamferspiritus.
cangia'blle, agg veranclerlijk, veranderbaar.
cangiamento, m verandering &; zie cam-

e

e

biamento.
canglante, p pres & agg veranderlijk; changeant, met een weerschijn; sost m weerschijn.

canglare, vt zie cambiare; (v. kleuren) een
weerschijn hebben.

cangio, agg zie cangiante.
cangrcna, I zie cancrena.
ca'nguro, m ~ kangoeroe.
canl' cola, I ~,l hondsster, Sirius; hondsdagen; aver Ie canicnle, grillen hebben.
canicolare, agg van de hondsdagen; giomi
canicolari, hondsdagen, grootte hit teo
canlle, I hondenhok; kennel; lig armoedig
bed; armoedige, vuile kamer.

canlna, I hondje, schoothondje; agg zie
canina.

canlno, m schoothondje, hondje; agg honden-; hondsch; denti canini, oogtanden;
lame canina, geellwhonger; rabbia can ina,
hondsdolheicl; rosa canina, It hondsroos,
wilde ,-005; tosse canina, kinkhoest.
canita, I honclschheid; wreedheid.
canl'zle, I grijsheid; lig hooge ouderdom.
canlzza, t woedend hondengeblaf.
canna, t It riet, dekriet; stok, wandelstok;
meetstok; hengel, hengelroede; blaaspijp
(der glasblazers); herdersfluit, schalmei;
roe (Iengtemaat); X loop (v. geweer);
~ d'India, bamboe; ~ odorilera, kalmoeswortcl; ~ dell' organo, orgelpijp; ~
del polmone, F luchtpijp; ~ da serviziale,
klisteerspuit ; ~ del termometro, buis van
den thermometer; ~ da zucchero, JI: suikerriet; bruco, nuda come una ~, dood-
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arm; secco come una "'-', zoo mager als een
boonenstaak; pescare a~, met den hengel
visschen; pigliarsela a un tanto la ~, langzaam, lusteloos te werk gaan, geen zorg
Voor iets hebben; polare a ~, scheef afsnoeien; voler vederla quanta la ~, alles
in de puntjes willen weten, zich niet voor
de gek laten houden.
canna'lo, m spoelkast (aan weefstoel); rieten
droogzak voor vruchten; vischfuik.
cannalola, f ~ roerdomp; karekiet, rietlijster; soort krekel.
cannamele, m 1f. suikerriet.
cannata, I s tokslag.
cannegglare, vt meten (met meetstok).
I
cannella, I rietje, buisje; afvoerbuis;
kraan, spon van vat; lig slechte gewoonte.
2 cannella, t 1f. kaneel; agg kaneelkleurig,
roodbruin.
cannelIino, m buisje; spoeltje; soort konfituur.
canello, m stuk riet tusschen twee knoopen;
spoel; canule, metalen of glazen buisje;
~ ceralacca, pijp lak; ~ della penna,
penhouder.
canellonl, m PI pijpmacaroni.
canneto, m rietbosch; met riet begroeide
oever.
cannl'bale, m kannibaal, menscheneter.
cannlbalismo, m kannibalisme.
cannl' cclo, m raster, rieten vlechtwerk om
vruchten & te dragen.
cannocchlale, m verrekijker; ~ da teatro,
tooneelkijker.
cannocchlo, m rictwortcl.
cannonata, t kanonschot, kanonnac1e.
cannoncino, m kanonnetje; buisje; pijpvormige plooi (aan hem den en mutsen); opslag (aan mouwen).
cannone, m kanon; geschut; buis, pijp; pijpvormige plooi; ~ da assedio, X belegeringsvuurmonc1; ~ da campagna, X veldvuurmond; ~ della gala, slokc1ann; ~ del
polmone, luchtpijp; ~ a retrocarica, aehterlaadkanon; ciccia da ~, kanonnenvleesch.
cannonegglamento, m gesehutvuur, kanongedonder.
cannonegglare, vt (met kanonnen) besehieten.
cannonlera, f schietgat; J,. gesehutpoort;
kanonneerboot.
cannonlere, m kanonnier.
cannu 'ccla, I 1f. riethalm; pijpesteel; hengel; (fig) reggersi sulle cannucce, op riethalmen steunen, zwak regeeren.
cannuccina, f c1un rietje; dunne halm.
ca'nnula, f carlUle, buisje.
cannutl' glia, I eannetille, spiraal vormig
samengedraaic1 goud- of zilverdraad.
canoa, f kano, cano.
canocchlale, m zie cannocchiale.

cantare

ca'none, m I regel; richtsnoer; canon; V001schrift; litanie van alii,; Heiligen; inhoudsopgave der H.H. Schriften; 2 bepaalde
opbrengst aan den landheer; gronc1bclasting, grondrente; 3 (Tip.) groote en
kleine callon (soort drukletter).
canonicale, agg den kanunnik betreffenc1c;
kanoniek.
canonicamente, avv kanoniek, kerkelijk.
canonicato, m kanunnikschap; waardigheid
van kanunnik; prebencle, sinecure.
canonlchessa, t kanunnikes, stiftsdame.
canonico, 1m kanunnik, clomheer, s tiftsheer;
canonici regolari, reguliere kanunnikken;
lar vita da ~, gemakkclijk, weelderig
leven; II ~ agg kanoniek; kerkelijk geldig;
diritlo ~, kerkelijk, kanoniek reeht;
libri canonici, kanonieke boeken; ore
canoniche, door de regels voorgeiichreven
u ren van het gebed.
canonista, m canonist, beoefenaar van het
kerkelijk reeht.
canonlzzare, vt eanonisceren; heilig verklaren; lig het gebruik van woorden in eene
taal wettigen.
canonlzzazlone, f kanonisatie, heiligverklaring.
can oro, agg welluidenc1; (v. vogels) zang-,
zingend.
canotta'gglo, m sp roeisport.
canottiere, m roeier, bootvoerder.
can otto, m boot; kano.
ca'nova, I wijntapperij, wijnkelder; magazijn voor olie en vetten; J, proviandsloep;
X proviandmagazijn.
canova' ccio, m zie canavaccio.
canova'lo, m kelderrneester; proviandmeester (in kloosters).
cans are, vt wegrukken; redden, bevrijden;
vermijden, uit den weg gaan; ~rsi, vr
uit den weg gaan, ontvluchten, zieh onttrekken aan.
cansato'la, f toevluchtsoonl.
canta'bile, agg zingbaar, zangerig; sost m
J- zangerig voor te dragen gedeelte van
een m uzieks tuk.
cantacchiare, vt zie cantarellare.
cantafa'vola, f sprookje, fabel; vervelende
vertelling.
cantafera, I eantilene.
cantalolo, cantaluolo, agg zang -; sost m zangvogel; lokvogel.
cantambanco, m marktsehreeuwer, kwakzalver.
cantante, m zanger; agg zingend, zang-.
cant are, I vi & vt zingen; tjilpen, kweelen,
kraaien (v. vogels, krekels); zingend spreken of voordragen; dichten; knarsen, picpen, kraken, krassen; duidelijk spreken;
zuchten, klagen; ~ a orecchio, op het
gehoor af zingen; ~ a prima vista, op het
eerste gezieht, van het blad zingen; can-

can tarellare
tarla a uno, iemand geducht de waarheiel
zeggen; a me tu la canti? en maakt gij mij
daar een verwijt van?; canta canta! praat
maar toe (ik luis tel' toch niet); carta canta,
't staat zwart op wit; U11a lettcra che canta
een brief die op pooten staat; la l)e""a
canta; de pen krast; ,--. messa, de eerste
mis lezen; far ~ qd, iemand geld afureigen, chant age plegen; lasciar ~ qd,
iemand laten praten, niet naar iemand
luisteren; chi vive di speranza 1nuore caJL-

tando, die van verwachtingell Ie eft sterft
zuch ten de; alla line del salmo si canta il
Gloria, men moet den dag niet prijzcn
voor het avond is; II sost 111 lwt zillgen,
kraaien; gezang; ha un bel ~, hij lweft
goed praten.
cantarellare, vi neuricn, zachtjes zingen.
cantarello, m It calltarel, soort cetbare
paddcnstoel.
canta'ride, f Spaansche vlieg
cantaro, m oud It. maat ell gewicllt.
cantastorie, rn indecl opcnbaar sprookjesvert eller, rcizend zanger.
cantata, t het zingen, gezang; J' cantate.
cantatore, m zanger.
cantatrice, f zangercs.
ca'ntera, f holbeitcl.
canterale, canterano, m latafel, commode.
canterella, f lokvogel; krekel.
canter ell are, vi zie cantarellare.
canterellio, In gelleurie.
canterello, agg zang-; sost m klatergond.
canterino, 111 scherz. zanger; zangvogel; lokvogel; agg zingend, zallg-; lokkend.
can'tero, m kamerpot, pot cle chambre.
ca'ntica, I episch gedicht; elk der elrie deelen
van de Divina Commcd'ia.
canticchiare, vi neuricn; zangoefcningen
houden; (v. vogcls) kweelen.
ca'ntico, 111 kerkelijk lied, hymne; lofzang;
cantique; il C~ dei Cantici, Hooglied van
Salomon.
cantiere, m werkplaats; wed, stapel.
cantilima, f volksmeloclie, volkslieclje; J'
cantilene; eentonig lang uitgchaald gezang; altijd dczelfde litanie, afgezaagd
liedje of deuntje; gezanik.
cantimp\Ora, I wijnkoeler, koe1ernrner.
cantina, f kelcler, wijnkelder; wijnhui,;
can tine; hoI, grot; sombere, donkere
cantinflOra, t zie canlimplora.
[kamer.
cantiniere, 111 cantinehouder; keldE'rmeestel'; bottelier.
cantino, 111 J' vierde snaar van strijkinstrument, D-snaar.
I canto, m gezang, het zingen; gekweel,
getjilp (v. vogels); ~ del Cigl1 0, ;;wancnzang; ,....,., lerma, Gregoriaal1sche zang,
rituaalgezang der R.K. kerk; ca11ti popolari, pi volksliederen; bel ~, schoone
voordracht bij het zingen; al ~ del gallo,

canzone
bij 't hanengekraai, bij 't aanbreken van
den dag; arte del ~, zangkunst; maestro
di """', zangleeraar.
2 canto, m hoek (van kamer of straat);
zijde, kant; deel; aard, plaats; i quattro
canti della casa, de vier zijclen van het
huis; buttare in un ~, ter zijcle leggen;
lasciare in un ~, aan zijn lot overlaten,
zieh niet bemoeicn (met); a ~, zie acca11to; da ~, ter zijde; da ~ di padro, van
vaderszijde; daB' aUra ~, van den allelerell kant, anderzijds; dal ~ mia, mijnerzijds; wat mij betreft; in tutti i canti, aan
aile kantell, ill aile hoeken, overal.
cantonale, agg kan tonnaal.
cantonata, f hock van ecn huis of straat;
prendere una ~, tegcn een hoek aanrijclen; fig een groote fout begaan en er
hardnekkig in volharden.
cantone, 111 hoek; kant, zijde; kanton;
L. betonblok; ~ del fUOCO, hoekje van
den haard; (fig) U011l0 a cantoni, stijfhoofdig, eigenzinnig mensch, stijfkop; lanciar
cantoni, onmogclijke dingen beweren.
cantoniera, t hockkast; L. hoeksteen; P
straatmeid.
cantoniere, m wegwerker; baanwachter.
cantora, I koorzangeres (in de kerk).
cantore, 111 koorzanger (in kerk); voorzanger; dichter, zanger.
cantoria, I koor, galerij voor de koorzangers.
cantorino, m koraalboek, gezangboek (voor
elen Gregoriaanschen zang).
cantuccino, m hoekje; sneetje, hompje
(brooel, kaas); anijsbeschuitje.
cantu'ccio, m hoekje; slop; snee, stuk
(brooll); 500rt beschuit.
cantucchiare, vi zie canticchiare.
canutezza, I grijze haren, grijsheid.
canuti'gJia, t zie canllutiglia; glasgit.
canuto, agg grijs (v. haar); bejaard; ervaren.
canzonare, vt bespottcn, voor den gek houden, foppen; misleidcn; ~ il popalo, het
yolk OIll den tuin leiden; tarsi~, iets
niet tot stand brengen; nOli ~, het
ernstig· meenell; non mi canzoni? is
het wcrkelijk waar? ncem je geen loopje
met mc?; che si cangona! dat gaat toch
te ver; e non canzano, ik meen het waaraeh tig; lei 11Ii crmzona! ge schertst, ge
fopt mij, neemt een loopje met me.
canzonatore, 111 ~tora, ~trice, t spotter,
spotster.
canzonatorio, agg spottcnd, schimpcnd.
canzonatura, f geseherts, bespotting, fopperij.
canzone, m canzonc, lyrisch gedicht (volgens bepaalden vorm); kort lied, gezang;
fig gezeur, F vervelend gedaas; eccolo can
la solita~, daar heb je hem weer met zijn
gezeur;
la ~ dell' uccellino, 't is altijd

e

canzonetta
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koekoek een zang; metiere in
qd,
iemand voor den gek houden.
canzonetta, I lied j e, gedich t.
canzonettista, I cafe-concertzangeres.
canzoniere, m liederboek, verzameling liederen.
caolino, m kaolien, Chineesche porseleincaos, m chaos; warboel.
[aarde.
caotico, agg chaotisch.
caoutchouc, m caoutchouc.
capa' ccio, m groot leelijk hoofd; dom ruw,
verdorven persoon.
capaceluto, agg dikhoofdig.
capace, agg wijd, ruim, veel bevattend
of kunnende bevatten; fig bekwaam, geschikt, ontvankelijk; barca ~ di dieei
persone, een boot, die tien personen kan
bevatten; istrumenti capaci, geschikte,
passende instrumenten; medico ~, bekwaam geneesheer; popoli capaci della
liberta, volken rijp voor de vrijheid;
stanze capaci, ruime kamers; e "'"', 't is
licht mogelijk; lare ~ qd. di, iemand
overtuigen van.
capacUiI, I ruimte, wijdte, inhoud, capaciteit, bevattingsvermogen; lig bevattelijkheid, bekwaamheid, geschiktheid.
capacitare, vt iem. overtuigen; un uomo eke
non mi capacita, een man die mij niet
bevalt, geen vertrouwen inboezemt; ~rsi,
vr zich overtuigen, tot het inzicht komen.
cap anna, I hut, schuur; prieel; hooiberg; lig
armzalige woning; festa delle capanne,
loofhuttenfeest.
capanna' cela, I vervallen schuur of hut.
capannello, m hutje; groepje personen, oploopje.
capannisco'ndere, m verstoppertje.
cap anno, m strooien hut, loofhut, priee!,
zomerhuisje.
capannone, m groote hut; hooischuur.
capannu'ccia, f vuile vervallen hut; stal
waar Christus geboren werd; de Heilige
Kribbe.
capannu'ccio, m brandstapel; stroomijt voor
vreugdevuur; lantaarn (glazen wand)
boven in koepels.
caparbia'ggine, I koppigheid, eigenzinnigheid.
caparbiamente, avv koppig, halsstarrig.
caparbieria, caparbietil, I koppigheid, eigenzinnigheid.
capa'rbio, agg halsstarrig, eigenzinnig; sost
m dikkop; stijfkop.
caparra, I handgeld; godspenning; pand,
onderpand; eerste betaling.
caparrare, vt zie accaparrarc.
capassone, m dom mensch, dikkop.
capata, I kopstoot; stoot tegen het hoofd;
battere una ~, ergens met het hoofd
tegenaan loopen; battere la ~, F sterven;
van een ambt ontzet, omgeworpen wor-

capire

den (ministerie); failliet gaan; dare una ~
in un /uogo, in 't voorbijgaan er eens een
blik op werpen, een bezoek brengen; (fig)
fare aile capate col muro, met zijn hoofd
tegen den muur willen loopen; 't onmogelijke willen doen.
cape' cchio, 0 werk, vlasafval; vulhaar.
capellatura, m haardoos, hoofdhaar; ~i!1
lichtkrans (om sterren).
capelli era, f prnik, haarbos.
capellino, m haartje; capellini, pi draadvermicelli.
capello, m haar; fig klein verschil, kleine
hoeveelheid; haartje; ~ di lantana, ~
Vennshaar, chevelure; ciocca di capelli,
bosje haar, haarlok; ciullo di capelli,
knif; (mod. avv) a ~, nauwkenrig, op
een haar af; fine ai capelli, tot aan het
pnntje van de haren, tot over de ooren;
in capelli, bloothoofds; averne fin sopra
i capelli, er meer dan genoeg van hebben;
s' arricciano i capelli a qd, de haren rijzen
iemand te berge; non ci corre un ,-....J, er
scheelde geen haartje aan; lare i capelli,
zijn haar doen, het haar opmaken; zijn
haar laten knippen; lare ai capelli, elkaar
in de haren vliegen; c' e da fare i capelli
canuti, 't is om er grijze haren van te krijgen; pigliarsi pe' capelli, elkaar in het haar
zit ten; tenere Ie mani nei capelli a uno,
de baas over iemand spelen, iemand in
zijn macht hebben; tornare a ~, nauwkenrig overeenkomen, passen.
capelluto, agg behaard, harig.
capelvenere, m ~ Venushaar, chevelure.
capestreria, f zonderlingheid, eigenaardigheid, regelloosheid; boevenstreek.
capestro, m strop, strik; halster; galgenaas;
gordelkoord van Franciskaner monnik;
uomo da~, galgebrok; rompero il ~,
den tengel verbreken.
capetta'ccio, m losbol.
capezzale, m hoofdkussen; al ~, op het
cape'zzolo, m borsttepel.
[sterfbed.
capi'bile, agg begrijpelijk.
capidoglio, m .!!J; potvisch, cachelot.
capiera, I antimakassar.
capifosso, m hoofdgracht, tochtsloot.
capifuoco, m indecl zie alare.
capigliatura, I haardos, haardrach t.
capillare, agg haar·, fijn als een haar,
capillair; tubi capillari, haarbuisjPs.
capillarita, I capillariteit, haarbnisjes-aantrekkingskracht.
capinero, m J. zwartkopje, zwartkoppige
grasmnsch.
cap ire, I vt bevatten, omvatten, vatten, begrijpen; ko capito! begrepen, goed ZOO;
non ~ in se, buiten zich zelf zijn van
vreugde; II vi knnnen bevatten, rnimte
hebben (voor); lig voet vatten, veld
winnen.

capirosso

III

caplrosso, m ~ roodkopje, roodkopwurger.
caplsteo, caplstelo, m houten bak, trog.
capitagna, I (onbebouwde) rand van een
akker.
capitale, I sost m I kapitaal; vermogen;
sr.hat; 2 ,..." I hoofdstad; un ,..., di cognizioni, cen schat van kennis; un bel ,...,!
een mooie jongen, een fijne kerel; ,...,
circolallte, bedrijfskapitaal; lar ,..., su l£na
cosa, su una persona, vast op iets of
iemand rekenen; perdere i frutti e il ,..."
alles verliezen, moeite en kosten vergeefs aanwenden; tener a (ill) ,..." hoog
aanslaan, in hooge waarde houden; II
agg het hoofd, het leven betreffende;
hoofdzakelijk, voornamelijk, hoofd-; citta
,..." hoofdstad; delitto ,..." zware misdaad, halsmisdaad; odio - , doodelijke
haat; pena - , doodstraf; peccati capitali,
doodzonden; punto d'una questiolle,
hoofdpunt eener kwestie; sentenza ,..."
doodvonnis; vizi capitali, doodzonden.
capitaleUo, m kapitaaltje.
capitaJismo, m kapitalisme.
capitaJista, m kapitalist.
capltaJizzare, vt kapitaliseercn; kapitaal
vormen.
capitalmente, avv hoofdzakelijk, voornamelijk; doodelijk.
capitana, I kapiteinsvrouw; .t. admiraalschip.
capitanare, vt aanvoeren, leiden; vi aan het
hoofd staan, hoofd zijn (van).
capitanato, m bevelhebberschap; kapiteinscapitanegglare, vt zie capitanarc.
[rang.
capitaneria, I stadhouderschap, opperbevel,
.t. havencommando; gebied van een stadhouder; zetel van een stadhouder.
capitanessa, t vrouw van kapitein, stadhouder &; aanvoerster.
capitano, m OJ bevelhebber, veldheer; ~
kapitein; hoofd, aanvoerder; ritmeester;
.t. kapitein;,..." di mare, kapitein ter zee;
- di piazza, ~ plaatselijk commandant;
,..., del porto, havencommandant, havenmeester; ,..., di Santa Chiesa, opperbevelhebber der pauselijke troepen; ,..., della
sbirraglia, hoofcl der politie; ,..., di ventura
aanvoerder eener vrijbende.
capitare, vi toevallig aankomen; geraken;
komen; ~innanzi a qd, voor iem. treden;
zich aan iem. voorstellen; ,..." aile mani,
Ira Ie mani, in iem.'s handen vallen; una
ragazza capita male, een meisje verliest
haar eer; ,..., in mente, invallen, in den zin
komen; m'e capitata bella, daar is me iets
moois overkomen.
capitato, agg ~ hoofdvormig.
capitazione, f hoofdelijke omslag, hoofdgeld.
capite, in ,...", hoofd-, opper-.
capiteIlo, m L:>. kapiteel (eener zuil); besteekband (v. boek).

capo

capltolare, I vi capituleeren, zich overgeven;
II vt in kapittels indeelen, kapittelsgewijze behandelen; III agg een kapittel
betreffende, kapittel-; IV (sost m) i Capitolari di Cariomagno, de capitularia (welten) van Karel den Groote.
capitolato, m dienstcontract, contract.
capitolazione, f capitula tie, overgave.
I capitolino, m kort kapittel; kort hoofdstuk.
2 Capitolino, agg het Kapitool betreffende;
kapitolijnsch.
capi'tolo, m kapittel, hoofdstuk; kort hoofdstuk uit den bijbel; schertsend gedicht
in terzinen; kapittel van een kathedraal, van een geestelijke orde; kapittelzaal; capitoli, PI OJ staatkundige overeenkomst tusschen mogendheden, verdragspunten; statuten eener broederschap; 110It
avere voce in - , geen stem in het kapittel
hebben, niets te zeggen hebben.
capitombolare, vi een buiteling maken; op
zijn hoofd vallen.
capito'mbolo, m buiteling, val met het
hoofd omlaag; a ,...".met het hoofd naar
beneden, kopje over; (fig) venire giu a
capitomboli, plotseling zijne hooge positie
verliezen; plotseling vallen; over den kop
gaan.
capito'ndolo, m buitelinl(, duikeling.
capltone, m grove fl03zijde, floretzijde; 'ZJ
groote paling.
capitozza, I afgeknotte boom, geknotte eik.
capitu'dine, t OJ vergadering der gildehoofden (in Florence).
capivano, agg ijdel, leeghoofdig.
capivo'lgere, vt zie capovolgere•
capivoItare, vt zie capovoltare.
capo, m I hoofd; kop; schedel; fig verstand,
begrip; 2 top, spits (v. boomen, bergen);
3 einde; begin; 4 (Geogr) kaap, voorgebergte; 5 vOOl'werp, stuk (vee &); 6
hoofd, opperhoofd, chef; voorzitter, regeerder; 7 hoofdstad, hoofdplaats; 8 oorsprong, begin; 9 grond, beweegreden; IO
gedeelte, deel, hoofdstuk; d' accusa,
punt van beschuldiging; ,..., ameno, grappenmaker, schalk; ,..., d'anno, nieuwjaar;
di bue, ossekop (scheldwoord);
- d'entrata, bron van inkomsten; Cflpo
di Buona Speran.za, Kaap de Goede Hoop;
~ di chiodo, kop van een spijker; ,..., della
famiglia, hoofd van het gezin; - del letto,
hoofdeinde van het bed; ,..., d' oca, ganzekop (scheldwoord); ,..., scarico, windbuil;
~ di spillo, speldeknop; ,..., di /avoia,
hoofd van de tafel; ,..., vano, leeghoofd;
a ~ al giorno, aan 't einde van den dag;
a ,..., all' ingiu, met het hoofd naar beneden; a -.alto, met opgeheven hoofd,
trotsch; a ,..., basso, met hangend hoofd,
terneergeslagen, beschaamd; col ,..., nel

capostazione
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capocomico, (Pi capicomici) m tooneeldirec-

capobanda

sacco, onbezorgd; da ~ a fonda, van 't
begin tot het einde; da ~ a pie, da ~ aUe
piante, van kop tot teen, van het hoofd
tot de voeten; da un ~ all' altro, van 't
eene eincle naar 't andere; in ~ alla
strada, aan 't begin van de straat; in ,. . .,."
op den kop, op het hoofd; in ~ alia
settimana, aan 't einde van de week; in
~ di tavota, aan 't hoofd van de tafel;
~ per ~, stuk voor stuk; per questa ~,
op dien grond, uit dien hoofde; senza ~,

zonder hoofd; zonder doorzicht, zonder
verstand; sui ~, op den kop, op het
hoofd; dieci capi di bestiame, tien stuks
vee; eun bel ro-.I 't is een mooi stnk; andare
col ~ ratto, slecht er van afkomen; aver il
~ a bottega, zijn hoofd bij zijn zaken
hebben; aver it ~ can se, zijn verstand
goed bij elkaar hebben; aver Ie mani in
~ a qd, iemand in zijn macht hebben;
battere il ~ nel muro, met het hoofd tegen
den wand loopen, wanhopen; chinare it~,
het hoofd buigen, toegeven; dare il ~,
naar het hooid stijgen; fig overmoedig
makcn; dare it
in qc, crgens op vallen;
dar sui ~, op den kop geven, doodslaan;
fig tot elken prijs verkoopen; non esser ~
di fare qc, niet het gunstige oogenblik
zijn om iets te doen; far ~ a un punta,
op zeker punt uitloopen, inloopen, inmonden; far ~ a qd, zich tot iemand wenden; far il ~ in una cosa, van iets geheel
onkundig zijn; zich er niet meer weten uit
te redden; far di suo~, zijn eigen zin volgen; se mi gira il ~, als het mij zon invalt;
lavare il ~ a qd, iem. gedue/",t de ooren
wassehen, de waarheid zeggen; lavare il ~
all' asino, den lVloriaan wasschen; mettersi
col ~ a una cosa, zich met ernst op iets
toeleggen; metiere U ~ insieme, de koppen bijeen steken; la mctta in ~, zet uw
hoed op; passare per il ~ una cosa ad
alcuno, in iemands gedachten zijn, door
het hoofd gaan; perdere il ~, het hoofd
vcrliezen, in de war geraken; rompere il
~ a qd, icmand lastig vallen; rompersi il
~ in qc, zich het hooid met iets breken;
tenga in ~, houd uw hoed op; (prov) tanti
capi tante sentenze, zooveel hoofden zooveel zinnen; chi fa a suo modo, non gli
duole il r-o..,J, 's mensch en zin is's menschen
leven.
capobanda, m (Pi capibanda) kapelmeester.
capo bandito, m (Pi capibanditi) rooverhoofdman.
capoca'ccia, m (Pi capicaccia) opperjagermeester; leider van een jacht.
capocchia, m knop (van stok); kop (van
speld of spijker).
capocchio, m domkop, lummeI.
capoccia, m familichoofd; opzichter, meesterkneeh t op boerderij.
f""'ooJ

teur.

capocuoco, m (PI capocuochi) chpfkok.
capoconvoglio, m (Pi capiconvoglio) hoofdconducteur, hoofdgeleider.

capodopera of capo d' opera, m (Pi capidopera) I meesterstuk; 2 vroolijke kwant.
capofa'bbrica, 111 (Pi caPifabbrica) technisehe leider, wcrkmeester.

capofila, m (Pi capifila) X voorste guide,
voors te Inan.

capofitto, avv~, hals over kop; gettarsi
nell' acqua a ~, duiken.
capogatto, m kolr!er (v. paard).
capo giro, m duize1igheid, duizeling; nuk,
luim.

capolavoro, m (Pi capolavori) meesterstuk.
capoJi'nea, m (PI capi!inca) eindstation;
kopstation.
111 hoofdje; puntje op de i; far ~,
om een hoekje kijken; aan de deurkier
luisteren; even kijken; even ergens blijven.
capolista, 111 pi (capilista) de bovenste op
eene lijst.
capoluogo, m (Pi capiluoghi) hoofdplaats.
capo maestro, m (PI capimaestri) opziehter,
meesterknecht.
capomastro, m (PI capimastri) leider van
een bouwwerk.
capona, f koppige vrouw, stijfkopje.
capona'ggine, f stijfhoofdigheid.
capone, m groot hoofd; stijfkop; J, ankerkat.
caponeria, f stijfhoofdigheid, eigenzinnigheir!.
caponi era, f X eaponni(,re, schietkuil.
Capo Nord, m ]\;oordkaap.
capopa'gina, f (PI capipagina) versierd
hoofdje van een blaelzijele.
capoparte, m (Pi capiparte) partijhoofd.
capopiede, capopie, (avv) a~, hals over kop.
capopopolo, 111 (Pi capipopolo) volksleider.
capopost>1, m (Pi capiposto) wachtkommandant, postcommandan t.
caporala, f hoofdverpleegster; opzichteres in
een werkplaats.
caporale, m X korporaal; opzich ter, ploegcommandan t.
caporione, m aanvoerder, leider (in on gunstigen zin).
caporovescio, avv met het hoofd ach terover;
over den kop; achterste voren; ondersteboven.
caposcuola, m (Pi capiscuola) hoofel eener
school of richting (in de kunst).
caposezione, m (Pi capisezionc) sectiehoofd,
afdeelingschef; sectiecommandan t.
caposquadra, 111 (Pi capisquadra) X escouadecommandant; ploegbaas.

capolino,

caposquadrone, m

(Pi

capisquadrone)

X

eskadronscommandan t.

capostazione, m (Pi capistaziol1e) stationschef.

capostiva

II3

capostlva, m (Pi capistiva) .t ladingmeester.
capostorno, m kolder (v. paarden); draaiziekte (v. paarden).
capo tamburo, m (Pi capitamburi) X tamboermajoor.
capotasto, m (Pi capita"ti) l' zadel (v. viool).
capotreno, m (Pi capitreno) hoofdconducteur.
Capoverde, m Kaap Verdische eilanden.
capo verso, m (Pi capiversi) begin van een
vers, eerste vers; nieuwe regel, alinea.
capovo\gere, vt omkeeren, omwerpen, het
onderste boven keeren; ro-IYsi, vr zich
omkeeren, omslaan (v. booten).
capovoltare, vt zie capovolgere.
capovolto, p pass van capovolgere; avv over
den kop.
cappa, f de tiende letter van het Gr. alphabet (k); kapmantel; pij; riddermantel,
koormantcl; .t het bijleggen van een
schip; ~ del camino, schoorsteenmantel;
rookvang; ~ del cielo, hemclgewelf; essere
alia ~, bijliggen, alle zeilen ingehaald
hebben; per un punto iHartin perse la~,
de heele zaak was bijna mislukt.
cappamagna, f statiemantel; koormantel;
in ,-......;, in vol ornaat.
cappeggiare, vi .t bijleggen.
cappella, t I kapel; 2 muziekkorps, zang-korps, kapel; 3 prebende; 4 ~ hoed,
vruchtdragend deel van zwammen en
paddestoelen; ~ ardente, verlichte rouwkapel, rouwkamer, waar een lijk wordt
tentoongesteld;
gentilizia, familiekapel; perdere la ~ e il bene/izio, door
eigen toedocn blijvende schade hebben;
canto, stile a~. kerkelijk gezang, kerkelijke
gezangstijl; maestro di ~, kapelmeester;
musica a ~, a capella muziek (met orgelbegeleiding).
cappella'eela, f :l. kuifleeuwerik.
cappella'eeio, m afgedragen vuile hoed; laster; uitbrander; ~ ldis; fare un ~, een
uitbrander geven.
cappella'ia, I hoedenmaakster, modiste.
cappella'io, m hoedenmaker; hoedenverkooper.
cappellania, f kapelanij; prebende van een
kapelaan.
cappellano, m kapelaan; ~ militare, X
(1 eger)· aalmoezen ier.
cappellata, I cen hoed vol, een slag met of
op den hoed; een groet met clen hoed;
(mod avv) a cappellate, in groote hoeveelheid, bij hoopen.
cappelleria, I hoedenwinkel.
cappelletto, m I hoedje; 2 kap, kapje; 3
rond sehijfje van zij onder het overtrek
der regensehermen; 4 teenstuk (van kous);
5 helm van distilleerketel, 6 W stormkap;
cappelletti, PI I W lich te bereden troepen
van de Rep. Venetie; 2 soort vleeschIrALIAANSCH.

capra

kroketjes met macaroni; giocare a ~,
krnis of munt spelen.
cappelli era, f hoededoos.
capelllna, f kleine kapel; dak boven heiIigenbeelcl; strooien hoed.
capelllna'io, m kapstok, kleerenstander.
capellino, m hoedje, kleine hoed; dameshoed;
kapje.
cappello, m hoecl; deksel, huif, kap; kop
(v. spijker); helm (v. distilleerketel) ; bedekking; ~ car.dinalizio, kardinaalshoed;
kardinaalswaardigheid; ~ a cencio, slappe
hoed; ~ a cilindro, hooge hoed; ~ a
gibus, klakhoed, gibus; ~ a nicchio,
priesterhoed; ~ di paglia, strooien hoed;
~ a tre punte, driepuntige steek; ~ rosso,
kardinaalshoed; ~ sado, stijve hoed; ~ a
sparta, vronwenhoed met grooten rand
die aan weerszijden langs het gezieht gaat;
~ di treccia, soort van stroohoed; ~ a
tuba, hooge hoed; amico di ~, groetkennis; levata di ~, het afnemen van den
hoed; fig & F pigliare, pendere il ~, iets
kwalijk nemen, boos worden; portare il ~
alto, het hoofd hoog dragen, zich van
geen kwaad bewust zijn; giu il ~! hoed af!
cappellotto, m X slaghoedje.
cappellu' ceio, m versleten vuile hoed.
cappelluto, agg gekuifd, kuif- (v. vogels).
ca'pperi! interj verbazend, sapperloot!
ca'ppero, m ~ kapperstruik; kappertje.
capperone, m koetsiersmantel met kap.
cappietto, m lis, Ius.
ca'ppio, m strik, knoop; kwast.
ca'ppita! interj drommels! deksels! (uitroep
van verwondering of ongeduld).
cappiteretta! cappiterina! zie cappita.
capponare, vt kapoenen, (een haan) snijden;
fig ontmannen.
cappone, m kapoen, gesneden haan; .t ankerkat; venire la pelle di ~, kippevel krijgen; ~ fagiuolo ~, paardenboon.
capponessa, f poularde
cappotta, I lange damesmantel.
cappotto, m X kapotjas; (in het spell kapot,
veriDren, met schlem verloren; vinoerla,
perderla ~, aIle slagen (punten) winnen,
verliezen.
cappuccina, I Capucijner non; ~ 00st-1ndische kers; scimmia ~, ~ kapucijneraap.
cappuccino, m Kapucijner (monnik); cafean-lait; ~ kapllcijner-aap; barba di ~,
zie barba; falco~, :l. bruine kiekendief;
il Diavolo si vuol fare ~, de duivel wiI
monnik worden, de vos preekt de passie.
cappu'ceio, m kap; monnikskap; capuchon;
cavolo ~, sluitkool (witte, roode kool);
lior~, ~ riddcrspoor; lattuga cappuccia,
~ kropsalade.
capra, I ~ geit; geitevel, geiteleer; hefbok;
schraag, stelling; soort pijnbank; ~ del
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capraggine
cielo, !il Steenbok; luoghi da capre, ongenaakbare pia at sen in het gebergte;
salvare la ~ e i cavoli, de geit en de
kool span~n; chi ha capre, ha corna, geen
roosje zonder doornen.
capra'gglne, f ~ pestkruid.
capra'la, f geitenhoedster; geitensta!.
capra'lo, m geitenhoeder.
capreolo, m ~ hechtrank, rank; D. bloemstengel aan Korinthische zuilen; ~ zwikboor.
capretta, f jong geitje, sikjc; kleine stelling;
schraag.
capretto, m sikje; pelle di~, fijn geiteleer,
chevreauleer.
capri'cclo, m (verliefde) luim, gril; vluchtige
neiging; I' caprice, grillig gecomponeercl
muziekstuk; a ~, naar welgevallcn, naar
de luim het ingeeft; aver ~ di qc, lust tot
iets hebben.
caprlcclosamente, avv grillig, naar eigen
luim of believen.
caprlccloso, agg grillig, vol luimen, eigenzinnig; zonderling, vreemd, eigenaardig;
sast m grillig, zonderling mensch.
Caprlcorno, m r~ Steenbok; trapica del ~,
steenbokskeerkring.
capriflco, nt ~ wilde vijgeboom.
caprlfogllo, m ~ kamperfoelie.
caprlmulgo, m}, geitenmelker,nachtzwaluw.
capri no, agg geitachtig, bokachtig; geiten-;
(fig) disputare d'i lana caprina, om's keizers
baard vechten; sast m bokkenreuk; geitenmest.
caprlola, f reegeit; bokkcsprong, caprioo!.
caprloletto, m i'i; reekalf.
caprlolo, caprluolo, m i'i; ree, reebok;!t
rank, scheut; fZl balk.
caprl'pede, agg bokpootig; 5ast m satyr.
caprlzzante, agg o,nregelmatig (pols).
capro, 11t bok; ~ emissaria, zondenbok.
caprone, m groote bok; parere un~, een
langell baard hebben.
capru' gglne, m gergel.
ca'psula, f omhulsel, kapsel; capsule; ~
zaadkapsel, zaaddoosje; X slaghol"dje.
captlvo, agg gevangen, krijgsgevangen.
capzloso, agg bedriegelijk, listig.
caraba'ttole, f pi rommeltje; pigliare Ie carabaltale, zijn boeltje bijeenpakken.
carablna, f X karabijn.
carablnlere, m X karabinier; Ital. gendarme.
ca'rabo, m loopkever.
carabottino, m J, roosterwerk; luik.
caracaJ, m i'i; caracal, zwartoor, steppencara'cla, f ~ wolfsmelk.
[lynx.
caraco, caracollo, nt ll' Amerikaansche
acacia.
caracollare, vi ronclspringen (van een ruiter
te paard).
caracollo, m zwenking, ronddraaiing (te
caraffa, f karaf; waterflesch.
[paard).

Caral'bl, m PI Caraiben, Kariben.
cara'mbola, l 000 carambolespe!.
carambolare, vi 00 0 caramboleercn, carambole spelen.
cara'mbolo, m 0°0 cararnbole.
caramella, f caramel; gebrande suiker.
caramente, avv liefdevol, vricndelijk, hartelijk.
caramoglo, m clwerg, krates; fig cleugniet.
caranna, l ~ karannahars.
caranza, f ~ balsemappe!.
caratello, m langwerpig klein vaatje voor
fijne wijn.
caratlsta, m $ commanclitair vennoot.
carato,m karaat; $ aancleel in ecne hanclelszaak; galantuomo di vC11tiquattra carati,
door en cloor fatsoenlijk man.
cara'ttere, m I kenmerk, kenteeken, eigellaardigheicl; 2 karakter; 3 schriftteekell,
letter, karakter; ~ hanclschrift, schrift;
5 waanligheid, hoedanigheicl; 6 ambt,
graad; 7 karakterkluchtspel; 8 rol, figuur,
karakter; caratteri, pi brief; a carattcri di
sangue, met bloedige letters; can ~ di
ambasciatore, in de hoedanigheid, met het
karakter van ambassadeur; in ~ d'anare,
op mijn woord van cer; il ~ dell' Oreste,
de rol van Orestes; aver un bel ~, cell
mooi handschrift hebben; esser priva dei
caratteri di qd, zonder bericht van iem.
zijn; giurare in ~ di sacerdate, krachtens
zijn priesterlijk ambt zweren.
caratterlsta, m karakterkomiek, komiek.
caratterl'stica, f 'kenteeken, karakteristiek;
kencijfer (van cen logarithmns).
caratterl'stlco, agg karakteristiek, kenschetsend.
caratterlzzare, vt kemnerkcn, kenschetsen.
caratura, f $ aandeel in een commanditaire
vennootschap.
carava'nserra'glio, m karavanserai, verblijf
voor karavanen; door veel vreemdelingen
bezocht hotel.
caravella, f J, karveel, klein, snelzeilell 1
schip; Turksch oorlogsscheepje.
carbona'lo, m kolenbrander, houtskoolhandelaar.
carbonarl, m mv kolenbranders; leclen van
cen geheim genootschap uit het begin der
Ige eeuw lot vrijmaking van Italic.
carbonata, f karbonade.
carbonato, m carbonaat, koolzuurzout.
carbonceJlo, m klein stukje kool, zie ook
carbanchia.
carbo'nchlo, m karbonkel; 1: bloedzweer;
brand in 't koren.
carbone, m houtskool ; kool; brand in het
koren; ~ in cannella, pijpjes houtskool;
~ da diSignare, teekenhoutskool;
lossile, steenkool; (mod. avv) a misltra di~,
met vollen maat, overvloeclig; una casa
i: da segnarsi col ~ bianca, iets mag met
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caregglare, vi liefkoozen, vleien.
(pro v) esser come il ~ eke tinge a scotia, carello, m leeren kussen.
carena, f .t kiel (van een schip); schip; boin elk opzicht nadeelig zijn.
[demo
carbonelIa, f fijngewreven kool, uitgedoofd carenare, vt kielen, kalfa!eren.
carestia, f duurte; schaarschte, gebrek; fig
koolvuur.
gierigheid, spaarzaamheid.
carbonetto, m donkerroode koraaI.
caretto, agg vrij duur.
carbonico, (agg) acido ~, koo!zuur.
carboni era, f houtskoolgroef, kolenmij t; carezza, I I duurte; i liefkoozing, vleierij;
carezze asinine, pi pkmpe liefkoozingen.
kolenhok.
carezzare, vi liefkoozen, vleien, aanbalen;
carboni 'fero, agg koolhoudend.
~rsi la barba, zich den baard streelen.
carbonio, m koolstof.
carbonizzare, vt verkolen; ~rsi, vr tot kool carezze'vole, agg liefkoozcnd, vleicnd.
verbranden, verkolen.
.carezzevolmente, avv liefkoozend, vleiend.
cariare, vt invreten, wegvreten; vi & ~rsi,
carbonizzazione, f verkoling.
vr aangevreten, aanget ast worden, hoI
carburatore, m carburateur, vergasser.
carburazione, m carburatie, vergassing.
worden (tanden).
carla'tlde, f vrouwenfiguur als schoorzuiI.
carcame, m karkas; aas, kreng.
carcass a, m .t geraamte, karkas (van een cariato, agg aangevreten; denti cariali, PI
schip); jig oude kast van een schip; F
holle tanden.
afgekloven hoen, karkas; mager, inge- ca'rlca, f I last; 2 lading; 3 ~ aanval,
stormloop; 4 ambt; waardigheid; fig pervallen mensch; ~ brandkogeI.
soon die een ambt bekleedt; ~ alia
carcerare, vt inkerkeren, in de gevangenis
baionetia, aanval met de bajonet; Ie prime
zetten.
caricke della corte, de hoogste waardigcarcera'rio, agg gevangenis-, kerker-.
heidsbekleeders van het hof; incerti della
carcerato m gevangene, gekerkerde.
~, pl nevenverdiensten, emolumenten;
carcerazione, f inkerkering, gevangenschap.
rinunziare alla ~, voor zijn ambt bedanca'rcere, m kerker; gevangenis; kerkerstraf.
ken; lornare alla ~, den aanval herhalen.
carceriere, m cipier, opzichter in een gecarcinoma, f kankergezweI.
[vangenis. caricamento, m lading, belading; ~ geschutlading; $ het belasten van een rekening.
carciOfo, m ~ artisjok; fig lummel, ezeI.
carl care, I vi belasten, beladen, bezwaren
carco, zie carico.
(iem. met iets), opladen, opleggen; overcardamomo, cardamone, m ~ cardamon.
drijven; ~ la memoria, het geheugen overcardare, viwolkammen, kaarden; (fig) ~ qd,
een witte kool aangetcekend worden;

kwaad spreken van een afwezige, hekelen.

laden; opwinden (uurwerk);

~

aanvallen;

chargeeren; carica! sla toe!; caricarla ad
cardatore, m wolkaarder, wolkammer.
uno, iemand een poets spelen;
l'areD,
cardatura, f het wolkammen.
den boog spannen; ~ !tn lucile, een gecarde' ggiare, vt scherp hekc1en, er doorhaweer laden; ~ una leitera, ~ een brief
cardellino, m :l> distelvink.
[len.
aan teekenen; "'-' la memoria, het gebeugen
cardimia, f ~ gardenia.
overladen; ~ ttn numero, veel op een
cardeto, m distelveld.
nummer zetten (in het spell; ~ a palla,
ca'rdia, f maagmond.
met scherp laden; ~ un racconlo, een vercardi'aco, agg het hart betreffende, hart-;
haal te sterk klellren; "'-' la trappola, de
mali cardiaci, hartaandoeningen; rimedi
val opzetten; ~ la vela, .t het zei! strijcardiaci, hartsterkende middelen.
ken; II "'-'rsi, vr op zich nemen, zich becardialgia, f maagkramp.
lasten met; ~ 10 stomaco, de maag overcardinalato, m kardinaalschap.
cardinale, I sost m kardinaal; ~ kardinaal;
laden,
caricatamente,
avv gemaakt, overdreven.
cardinali, PI baksteenen, waarop het gewelf van den bakoven rust; nappe di caricato, p pass beladen & zie caricare; agg
overdreven, overladen, gemaakt; maniere
~, ~ hanekam; II agg hoofdzakelijk,
caricate, pl geaffecteenle manieren.
voornamelijk; hoofd-; numeri cardinali,
grondgetallen; punti cardinali, de vier carlcatore, m oplader, ladingmeester; ~
,-.....I

windstreken.

cardinalesco, cardinali'zlo, agg kardinaals-;
colore ~, scharlakenkleur.
ca'rdine, m deurhengsel; fig draaipunt;

gesch u tlader.

caricatura, f lading; ladingskosten; overdrijving, overlading; gemaaktheid; caricatuur, spotprent.

caricaturist a, m caricatuurteekenaar.
cardino, m ~ bolster van kastanje; kaarde. ca'rlce, m ~ zegge.
cardo, m ~ distel; kaardebol; wolkam, wol- ca'rlco, I sost m I last; 2 lading; vracht; 3
L>. belasting; 4 druk (van vloeistofkolom);
kaarde; kastanjebolster; "'-' senza spine,
5 fig last, zorg; moeilijkheid; 6 ambt;
~ artisjok.
dienst; opdracht; plicht; 7 beschuldiging;
cardu'cclo, m aflegger van artisjokken.
grondslag.
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S belasting. lasten; '" di coscienza. ge- carnaglone, f vleeschkleur; ,.., bruna. don·
kere huidkleur.
welensbezwaar; un ~ di legnate. een
dracht stokslagen; '" e scarico. laden en carna'lo, m vleeschkamer; knekelhuis; fig
algemeene begraafplaats.
lossen; nave da "'. vrachtschip; polizza
di~. vrachtbrief. connossement; a ~ di. carnale, agg vleeschelijk. zinnelijk. weI
lustig;
Iratelli carnali. pi vleeschelijke.
ten laste van; tot last; aver a ~. belast
eigen broeders; peccat-i carnali, PI zonden
zijn met; esser sotto ~. J,. in lading liggen;
des vleesches.
parlare a ~ di qd. kwaad van iemand
spreken; tornare a ~. tot last worden; II carnallta, I zinnelijkheid. v leeschelijkheid;
zinnelijke lusten; vleeschelijke bloedveragg belast. beladen. bezwaard; bedekt.
wantschap.
vol; cicio "'. betrokken lucht; /flcile ~.
geladen geweer.
carnalmente, avv vleeschelijk. zinnelijk.
Carlddl, / Charibdis.
carname, m hoop slecht vleesch; stapel
lijken.
ca'rle, I
caries. beeneter; brand in 't koren; rotheid in 't hout.
carnasclalesco, agg karnaval-. karnavals-.
cariello, m bri!o deksel van privaat.
carne, I vleesch; huid; lichaam (tegenover
carino, agg lief. aardig. bekoorlijk,
geest); zinnelijke, vleeschelijke begeerte;
Carlnto, m Karinthier.
vleesch van vruchten; ~ aflumicata. geCarl'nzla, I Karinthie.
rookt vleesch, rookvleesch; ~ battuta,
carloso, agg carieus, aangetast. hoI (van
gehakt vleesch; ~ da cann.one. kanonnentanden).
vleesch; '"" grossa. vleesch van groot vee;
carita, I naastenliefde. barmhartigheid. wel'"" da macella. slachtvee; stimola della ~.
dadigheid; medelijden, erbarmen; aalprikkel des vleesches. menschelijke zwakmQes; liefde. genegenheid; gunst. genoeheid; la risurrezione della '"". verrijzenis
gen. welgevaIlen; ~ liorita. onbaatzuchdes vleesches; 10 spirito e pronto ma la '""
tige weldadigheid; ~ pelosa. zelfzuchtige
e inlerma. de geest is gewillig. maar het
weldadigheid; ~ di padre. vaderlijke
vleesch is zwak; non c' e,...., senza osso. geen
liefde; ~ di patria. vaderlandsliefde; i1~
vleesch zonder been. geen roos zonder
StitfttO di ~, weldadigheidsinstelling;
doomen; non esser ,...., per i denti di qd.
suora di~. liefdezuster; per ~! om
geen spekje voor iemands bekje zijn;
Godswi!!; chiedere la ~. om een aalmoes
non essere ?Ie '"" lie pesce. vleesch noch
vragen; correggere con ~, op welwillende
visch zijn; lar '"", een bloedbad aanrichwijze berispen; fare la ~. een aalmoes
ten; mettere troppa ,...., in luoco. te veel
geven; weldoen; lammi la ~. doe mij het
hooi op zijn york nemen; portare qc suUa
genoegen.
'"". iets op de huid dragen; tornare nella '"".
carltate'vole, agg weldadig. barmharHg.
tot het leven wederkeeren; vendere la
medelijdend.
propria ~. zijn eigen vleesch en bloed
carl' zla, I zie carestia.
verkoopen; voler la ,...., scnza I' osso. het
vleesch zonder de beenen (aIleen het aancarllna, I ~ driedistel.
carlino, m oude Napolit. munt (ongev. 30
gename) willen.
cents). goudmunt (ongev. 12 gld.); il carne'fice, m beul, scherprechter; lig hardvochtig mensch.
resto del ~. de rest (van de straf. schade
carllsta, m Carlist.
[&). carneflclna, I bloedbad; lig marte1ing.
Carlo, m Karel; ~ ]}lagno, Karel de Groote. ca'rneo, agg van vleesch. vleesch-.
carlon a, in: alia ~. mod. avv op nalatige. carnevalata, t carnavalspret.
overhaaste wijze; slordig.
carnevale, m carnaval, vastenavond; carCarlotta, I Charlotte.
navalstijd; fig dik vroolijk persoon; laccia
carmagnola, I carmagnole.
di '"". vroolijk, gezond uiterlijk; bruciare
carme, m gedicht; carmini. pi verzen. geil '"". vroolijk carnaval vieren.
dicht in rijmlooze verzen.
carnevalesco, agg karnavals-. vastenavond-;
CarmeJltano, agg Irate ~. Karmelieterscherzi carnevaleschi. vastenavondgrapmonnik; sost m karmeliet.
pen.
Carmelo, m berg Karmel.
carnevalone, m na-carnaval. halfvastencarmlnare, vt (wol) kammen. kaarden; lig
carnaval.
iem. hekelen. afkammen.
carnl'cclo, 11t vleeschzijde van de huid;
carmlnatlvo, agg windverdrijvend.
huidafval (bij 't looien).
carml'nlo, m karmijn. karmijnrood.
carnlcino, agg vleeschkleurig; bleekrood
carna'ccla, f slecht. bedorven vleesch; fig carnlera, t weitasch.
deugniet. leeglooper.
carnlUclna, I bloedbad.
carna'gglo, m vleesch (voor de consumptie); Carniola, I Krain.
bloedblad; lare - . vleesch (slachtvee) carnl'voro, agg vleeschetend.
fourageeren.
carnosltA, f vleezige mass a; natuuriljke
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voorstelling yan de yleeschpartijen (op
een schildcrij); 1f vleezigc ui t\vas.
carnoso, agg vleezig, yol; (Pili.) Yol, week,
op het natuurlijke yleesch gelijkend.
carnovale, m zie carnevale.
caro, I m cluurte; i llostr'i cal"i, onze licve
ouders, vrienden; II agg duur; dierbaar,
waarcl; ~ assacitato, razcml duur; tempo
~, dure tijcl, duurte; esscr ~ per Ie
spese, te duur voor zijn geld zijn; III
avv duur; pllgllre ~, duur hetalen.
carogna, f aas, kreng; oude knol; fig yuil,
liederlijk mensch.
carilla, f randedans.
CarOlina, f Carolina; 000 caroline, hiljartspel met 5 ballen.
CarOline, le~, de Karolinen (eilanden).
caroll' ngio, agg Earolingisch.
Caronte, m Charon.
caroseilo, m carrousoel, feestelijk ridderspel; ringrijden; mallemolen.
carMa, ! :f. peen, (gcle) wortel; F leugen,
smoesje, bluf; la. ,...., mtra, het smoesje
vindt gelaof; vflldcre carote, smoesjes verkoopen.
carota'io, m wortelenboer; smoesjesverkooper.
carotide, f groote halss1agader, cm·otis.
carovana, f I karavaan; z proeftijd; ill
•
allen tegeJijk; fare la ~. zijn proeftijd
doorstaan.
Carpati, Carpazl, m pI de Em'paten (gebergte).
carpentiere, m wagcnmaker. timmerman.
J, scheepstimmerman.
carp/mto, m wagen.
carpi'cclo, m d1'acht. slagen, rammeling.
ca'rpine, ca'rpino, m lj'. haagbeuk.
ca'rpio, carpione. m ~y karper.
carpire, vi grijpen, vatten, onvoo1'ziens aanpakken; betrappen, overvallen.
carpo, m handwortel, polsgewricht.
carpologia, f vruchtenkennis.
carpone of carponi, avv op handen en voeten.
carradore, m wagenmaker.
carra'ia, f rijweg, karreweg.
carra'io, m wagenmaker.
carrata, f karrevrach t.
carrega, f oude kar; groote fau teui!.
carreggiare, vi wegkarrcn. met karren wegbrengen.
carreggiata, f karrespoor; (fig) a"dare per
la ~, den ouden sleur vo]gen; stare in ""'""-',
zijn plicht nakomen; den rechten weg
volgen; uscir di ~. uit het spoor geraken.
carre'ggio, m vervoer met karren; gerij met
karren; wagenpark.
carretta, f karret.ie, sto1'tkar; handkar; X
munitiewagen; ()J strijclwagen; il palio
delle carrette, wagenrennen.
carretta'io, m karrevoerder, voerman.
carrettata, f karrevrach t.

carta

carrettella, t licht vierradig wagentje.
carrettiere, m voerman, vrachtrijder.
carretto, m hanclkar; rolwagen.
carrettone, m vrachtwagen; vrachtkar.
stortkar.
carria'ggio, lIZ X grcote bagagewagen, treinwagen; ()J wagenburg.
carriera, f snellen loop; ren; renbaan; 100pbaan. carriere; di ~, di gran ,....,. in vollen
ren; entrar nella ~ degli impieghi, den
ambtenaarsloopbaan kiezen; lar ~, carriere maken, het ver brengen; met/ere il
cavallo alia ~, het paard in ren zetten.
carriola, carriuola, f kruiwagen; scharenslijperswagen; rolbed.
carriliata, f kruiwagenvracht.
carro, m kar; vrachtkar, vrachtwagen,
wagen; goederenwagen: karrevracht, wagen!ading; wagenbak; onderstel (van
wagcn); ~ di Boote. i!1 de Wagen, de
Groote Beer; ~ lunebre, Jijkwagen; ,....,
matta, vrachtwagen; ~ trion/ale, zegewagen; (mod. avv) a carra, in menigte, bij
hoopen; metiere ii ,...., illnanzi ai buoi, het
paard achter den wagen spannen, verkeerd werk doen.
carroccio, m ()J vaandelwagen, triomfwagen
carrozza, I kocts, kar05; equipage; ~ da
nolo, huurkoets; "'-' da viaggio, reiswagen;
andare in ~, in een equipage rijden; op
grooten voet leven; arrivare colla ~ del
lVegri, laat aankomenj tener ("'00..1, eigen
rij tuig houden.
carrozza'bile, agg berijdbaar; strada~, rijcarrozza'io, m rijtuigmaker.
[weg.
carrozzata, f een koets vol menschen; rit
in een koets.
carrozziere, m rijtuigenmaker; koetsier.
carrozzino, m kleine deftige koets; lig woekerwinst.
carrozzona, I carrozzone, m groote wagen;
statiekoets; woonwagen.
carruba, f ~ Johannesbrood.
carru'bbio, m lj'. Johannesbroodboom.
carru'cola, m katroI, hijschhlok; (fig) ungere
fe carrucole, iemancl wat in de hand stoppen, omkoopen.
carta, I I papier; 2 hlad, 3 handschrift, document; oorkonde; boek; 4 ()J privilege,
vrijbrief, diploma, statuut; grondwet; 5
kaart; kaartje; 6 spinsel van zijdewormen;
~ d'aghi. baekje naalclen; ~ bollata, gezegeid papier; ~ bianca, onbeperkte volmach t , carte blanche; ~ di Francia. behangselpapier; ~ geografica, landkaart;
~ da giuoco, speelkaart; ~ da i"volti.
pakpapier; ~ da favaro, schrij£papier; ~
da lettere, postpapier; la fl,1agna C~, ()J
de Magna Charta; ~ moneta. papieren
gdd, as~ignaat; ~ monetata, bankpapie~;
_ da musica, muziekpapier; ~ da paratt,
behangselpapier; ~ pecora, perkament;
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~ pesiu, papler mache; "'"" di riso, rijst- cartlera, f papierfabriek, papiermolen.
pal'ier; ~ di spilli, kaartje of boekje met cartila'glne, f kraakbeen.
spelden; ~ da stampa, drukpapier; ~ cartllagl'neo, cartilaglnoso, agg kraakbeensugante, vloeiparier; ,......., di trucioli, houtachtig.
papier; r-...I velina·, velijnpapier,
da cartina, f fijn papier; ~ d'aghi &, boekje
visita, visitekaartje; carte, PI akten; Ie
naalden &.
antiche carte, de oude geschriften; Ie dotte cartocciata, f een zakje (peperhuisje) vol.
carte, pi de geleerde werken; Ie Sacre cartoccio, m zakje, peperhuisje; papieren
omslag, huls; X kardoes, patroon; paCarte, pi de Heilige Schrift; carte valori,
troonhuls; L.. lofwerk (in den vorm van
geldswaardig; un mazzo di carte, een spel
kaarten; carte in tavola! speel open kaart!
ineengerold blad).
verberg niets!; alzar Ie carte, de kaarten cartografia, I cartografie.
afnemen, coupecren; dare carte, kaarten cartografo, m cartograaf, kaartenteekenaar.
geven; lare alle carte, kaartspelen; lar cartola'lo, m papierhandelaar; kantoorboekcarte lalse, documen ten vervalschen, zich
handelaar.
van ongeoorloofde middelen bedienen; lare cartolare, • vi pagineeren, de bladzij den
Ie carte, de kaarten schudden (wasschen).
nummeren; II sasl m omslag; aktenmap;
giocare a carte scoperte, met open kaart
~ scheepsjournaal.
spden; chi ha fortuna in amor non giuochi cartolerla, I kan toorboekhandel.
a carte, ongelukkig in bet spel, gelukkig in cartolina, j strookje papier, briefje; briefde liefde; mettere in ~, op schrift, op
kaart; ~ postale, briefkaart.
papier zetten; voltar ~, het blad omslaan; cartomanzla, I het kaartleggen.
cartoncino,
m dun karton; visitekaartje.
van onderwerp veranderen (in een gesprck).
cart one, m bordpapier, karton; omslag; $
staalkaart, staalboek; teekenvoorbeeld.
carta'cela, I slecbt papier, mi3druk; carfacce, pi slechte kaarten (in het spell.
cartu'ccla, I kardoes, huls; patroon.
carta' ceo, agg van papier, papil"ren; moneta cartucciera, f cartucclere, m patroontasch.
cartacea, bankpapier.
caruba, f zie carruba.
Carta'glne, f Carthago.
carvl, m in decl !t karwij.
cartaglnese, agg Carthaagsch; C~, m Car- casa, f llUis, woning; familie, geslacht, dythager.
nastie; lig vaderland; natie; vak; case, pi
groot gebouw met verscheidene wonincartaglorla, I groot carton op het altaar
gen; F huurkazerne ~ d'altri, vreernd
geplaatst waarop het "Gloria in excelsis
land, in den vreemde; ~ calda de hel;
Deo" is geschreven.
carta'lo, m papierfabrikant; speelkaarten~ di campagna, landhuis, villa; '"" di
commercia, handelshuis;
di correzione,
fabrikan t; handelaar in behangselpapier.
verbeteringsgesticht, tuchtschool; ~ di
ca'rtamo, m !t saffloer, wilde saffraan.
Dio,
Godshuis,
kerk;
~
di
jorza, tuchtcarta pecora, I perkament.
huis; ~ paterna, vaderlijk huis; ~ di
cartapesta, t papier machO<.
Peluzzo, eng klein huisj e; '"" reale, Kocartastra'ccla, j pakpapier; ongelijmd paninklijk huis; ~ a uscio e tetto, zeer laag
pier; jig paperassen.
huisje; affari di ~, familiezaken, huisecartegglare,. vi briefwisseling houden,correslijke aangelegenheden; donna da ~, huisepondeeren; ~ de plaats van een schip op
lijke vrouw; donna di ~, vrouw des huide kaart zetten; II ~rsi, v recipr met
zes; pane latta di ......" eigen gebakken
elkaar correspondeeren.
brood; tanti sal uti a ~, veel groeten
carte' gglo, m briefwisseling; verzameling
thuis! spese di~, kosten der huishouding;
brieven.
a ~ mia, bij mij aan huis in mijn land;
cartella, I aankondigingsbord, kartel; opdi ,-.....; in ,-....; , van huis tot huis; 0 di -..;!
schrift; formulier; kaart voor het lotto-,
chi di~! yolk! is er iemand thuis?; aver
spcl; bewijs, biljet; $ aandeel; belasit cervcllo a ~, een gezond verstand hebtingbiljet; omslag (voor geschrift); schoolben; badar a ~, bet huishouden doen;
tasch; I notenblad; ledenlijst; ~ del
essere di ~, tot de familie, tot de bewodebito p"bblico, staatsschuldbewijs.
ners van een huis behoorende; fare a ~
cartella' ccio, m pamflet.
sua, zijn eigen gewoonten volgen; fare
cartellino, m (aankondigings)bordje; etiket,
con qd luft' una ~, met iemand gemeenprijskaartje.
schappelijk h uishouden voeren; fare una
cartello, m openlijke bekendmaking; affiche;
aanplakbiljet; etiket; uithangbord; naam~ del diavolo, een belsch spektakel maken; metter su ~, een eigen huishouding
bord; "rtista di ~, beroemd kunstenaar;
oprichten; spegnersi (una ~), uitsterven
~ di sfida, uitdaging.
(van een huis of geslacht); stare a ~ e
cartellone, m groot plakkaat; theateraffiche.
bottega, I zij n werkplaa ts of winkel in
carteslano, agg Cartesiaansch.
,-.....I
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huis hebben; 2 zeer dicht bij elkaar wo··
nen; tenere Ie mani a "'-', zijn handen thuis
houden; tirare avanti la ~, de huishollding in gang houden; venire di ~ del
diavolo, van zeer ver komen.
casacca, f kazak, overrok, reisrok; jockeybnis; voltare ~, zijn kazak keeren, van
meening veranderen.
casa'ccia, I vervallen huis; vervallen geslacht.
casa'cclo, m onaangenaam geval; netelige
zaak; a ~, (mod avv) onberaden, op goed
geluk af; ook : toevallig, bij toeval; Homo
a ..-.., onbezonnen mensch, mensch zonder
casale, m gehucht.
[overleg.
casalingo, agg huiselijk, Imis-; pane ~,
eigen gebakken brood;. uomo ~, huiselijk
man; aUa casalinga, (mod. avv) naar huiselijk gebrnik, huiselijk.
casamatta, I kazema t.
casamento, 111 gebouw, groot hllis; F huurkazerne; fig de bewoners v. e. huis.
casata, f geslacht; wijdvertakte familie.
casato, 111 familienaam; geslacht, familie.
casca' ggine, I slaperigheid.
cascame, m afval (van zijdc, wol &).
cascamilrto, agg lare il - , den dweepzieken
verliefde uithangen; smachtend verliefd
doen.
cascante, p pres & agg vallend; vecchio - ,
afgeleefde grijsaard; verso ~, slecht gebouwd vers; ~ di vezzi, erg gemaakt;
gekunsteld, liefdoenerig.
cascare, VI: vallen, neervallen, ins torten,
omvervallen; - male, ongelukkig vallen;
er slecht af komen; marta sopra qc,
F wegkwijnen van begeerte naar iets; ritto, op zijn voeten terech t komen; ~
di son no, omvallen van den slaap; ~rei,
er in vall en; erin loopen; ehe ttt casehi
marta, val dood! ik wou dat je dood viel!;
~rsi di una persona, op icmand verliefd
zijn; ehe Ii caschi il lialo, un ocehio, mocht
gij den adem verliezen (stikken), blind
worden!; non cascherelJbe nulla! hoe licht
kan er een ongeluk gebeuren; het zou weI
eens kwade gevolgen kunnen hebben; Ie
braccia mi cascano, ik laat er de armen bij
hangen, verlies er den moed onder.
cascarl'glla, cascarilla, I ~ cascarilleboom,
-bast.
cascata, I val; waterval; plooi van gewaad;
dwaling, fout; lambreqnin.
cascatella, f kleine waterval.
cascati'ccio, cascato'io, agg rijp om af te
vall en; fig zwak, gebrekkig (cloor ouclerdom); licht vediefd.
cascato, p pass & agg gevallen, vervallen.
Cascemir, m Kaschmir.
caschere'cdo, agg zie eascaticcio.
casehetto, m kleine helm.
\:!lscia'ia, I kaashordc,

cascimirra, f cachemir, casimir, soort fijne
wol.
cascina, I kaasmakerij, melkcrij; koestal;
kaasvorm.
casco, m helm; stormhoed; gasco (in het
omberspel).
ca'scola, I ~ fijn graan (waarvan het stroo
voor het vlechten van hoeden wordt gecaseggiato, m rij, blok huizen.
[bezigd).
caseina, I caselne, kaasstof.
casella, I ~ h uls van den graankorrel;
vakje; yak, afdeeling, rubriek; vierkant
hokje; haakje.
casellante, 111 baanwachter (van spoorweg).
casella'rio, m kast of doos met vakjes.
casello, 111 wachthuisje, seinhuis.
caseoso, agg kaasachtig, kazig.
casere' ccio, agg huiselijk, huis-.
cas erma, f kazerne.
cas etta, I h uis j e.
casiera, I huisbewaarster, conc~erge.
casiere, m huisbewaarder, concIerge.
casigUano, m medebewoner van een huis,
(clie andere appartcmenten bewoont).
casimlrra, I zie easeimirra.
casina, f klein huisje, landhllisje.
casino, m club, casino; speelhuis; lusthuis,
landhuis.
casi'pola, I vervallen hut, krot.
casi'ssimo, in: essere il ~, F de hoogste tijd
zijn; zeer te pas komcn.
easista, m casuist.
casi'stlca, f casuistiek.
caso, m I onvoorziene gebellrtenis; geval,
toeval, voorval, lot; 2 ongeluk; ziektegeval; 3 vraag; voorwerp; 4 misdrijf; 5
(Gram.) naamval; ~ di eoscienza, gewetensvraag;
crilninale, rnisdrijf;,-.....J retto,
nominatief, eerste naarnval; ~ riservato,
aan hoogere beslissing te onderwerpen
geval; ~ di stato, staatsmisdrijf; i easi
della vita, de wederwaardigheden des
levcns; a ~, bij toeval, toevallig; a ~
disperato (persa), in 't uiterste geval; a ~
pensata, met opzet, met voorbedachten rade; uomo a ~, onbed~chtzaam
rrenslh; scriUare a~, slordig schrijver; appunta il ~ mia, juist mijn geval; in ~ che,
ingeval; in. ogni ~, in aile geval; in
qualunque ~, wat er ook gebeuren moge
in welk geval ook; in questa ~, in dit
geval; in ~ dei easi, in elk geval; per ~,
bij toeval, toevallig; aprire un libra a ~,
een boek op goed gcluk openslaan; avvenire of darsi (il) ~, gebeuren, het geval
zijn; esser del r-o-J, noodig zij n; c un -.J!
al weer een!; essere 11teSSO in ,........, di .. 0, ill
de gelegenheid gestcld zijn om ... ; jar ~,
indruk maken; lare - di qe, gewicht aall
iets hcchten; far - nella men.te, in den zin
komen; parlare a ~, maar raak praten,
honderd uit praten; pensare ai casi propri,
f""oo.I
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aan zijn eigen belangen denken; venire a I casso, m borstholte.
-.." juist van pas komen; vivere in .-,., bij 2 casso, agg uitgewischt; vernietigd, ontslagen; beroofd van; nietig, le(lig, ijdel.
den c1ag leven.
casolare, I alleenstaanc1 huis, bouwvallig cassonata, f cassonacie, ruwe suiker.
cassone, m groote (graan)kist; koffer; x:
huis; armzalig gehucht.
caisson, lllunitiewagen; zinkkist, caisson.
casona, I groot hui,,; groot handelshuis;
ca'ssula, t ~ zie capsule.
aanzienlijk geslach t.
casta, I kas teo
casone, m groot smakeloos gebouw.
castagna, f ~ kastanje; ~ d'acqtta, ~ corcasoso, agg vreesachtig, schichtig.
nuta, ,vaternoot; 1"""--1 d01nestica, tamme
casotto, m klein huisje, jachthllisje; wachtkastanje; ~ d'India, paanlenkastanje,
huisje; X schilderhuisje.
wilde kastanje;
di terra, aurdnoot;
Ca'spio, Mare ~, m Kaspische Zee.
ca'spita, & zie cappita &.
castagne seeche, gepofte kastanjes.
cassa, I I kist, kast, lade; koffer; (of ~ da castagna' ccio, m kastanjekoek.
marta), dooc1kist; 2 kas, geldkast; 3 cassa; castagneto, m kastanjeboschje, aanplanting
kas; 4 holte, ruimte, kas; 5 (of gran ~)
van kastanjes.
Turksche trom; 6 invatting (van juwee- castagnetta, f castagnet, klapperhoutje,
len); ~ della carrozza, wagenbak; ~ del cerduimklepper.
vella, hersenkas; ~ forte, brandkas; ~ del castagnino, agg kastanjebruin.
lucile, geweerlade; ~ de/l'occhio, oogkas, castagno, m kastanjeboom; agg (heeft geen
oogholte; ~ dell'organo, orgelkast; ~ del
vrouwelijken vorm) ka' tanjebruin.
petta, borstkas; ~ del pianoforte, klank- castagnolo, m jonge kastanje; stok yan
kast (v. d. piano); ~ di rispaymio, spaarkastanjehout.
kas; carica a ~, J, lading stukgoederen; castagnuola, f kleine voetzoeker; springbus;
lando di ~, kasgeld; libra di ~, kasboek;
rotje (vuurwerk).
resto di ~, kassaldo; vuolo di ~, kaste- castagnuolo, agg kastanjebruin.
kart; aver ~, geld in kas hebben; battere castaldo, m (J;) slotvoogd, kastelein; huismees ter, ren tmees ter.
la ~, (iemand) afranselen; battere la gran
~, de groote trom roeren, veel reclame castamente, avv kuisch, eerbaar.
maken; tener la ~, de kas houden.
castella' ccio, m klein, armoedig kasteel;
cassa'io, m kistenmaker.
half ingestorte burch t.
cassapanca, I kist als zitbank ingericht.
castellana, f slotvrouw, burchtvrouw.
cassare, vt doorhalen, doorschrappen; op- castellani a, I kastelenij, slotvoogdschap.
heffen, vernietigen annuleeren; casseeren, castellano, m slotvoogd, kastelein; agg
burcht-, slot-.
afzetten; ontslaan.
cassato'io, m radeermes.
castellare, m burchtrulne.
eassatura, f doorhaling, annuleering, op- castelletto, m kasteeltje, klein slot; $ register
heffing; (onecrvol) ontslag.
bevattencle de gegevens omtrent kredietcassava, f ~ cassave, tapioca, maniok.
waardigheid van clienten; krediet; fare
cassazione, I l'1 cassatie, vernietiging (v. e.
castelletti, luchtkasteelen bouwen.
vonnis); corte di ~, hof van cassatie.
casteIlina, f stapel; boopje van 4 noten am
ca'ssero, m (J;) verdedigingstoren, citadel,
naar te gooien (kinclerspel).
slottoren; J, achterplecht, halfdek; zink- castello, m kasteel, bureht, slot; bergvesting;
(J;) bouten belegeringstoren; watertoren;
casseruola, f pan (met steel). [kast, caisson.
cassetta, f kastje; geldlade; geldkistje; doos,
heistellillg; hooggelegen reservoir voor
kistje, cassette; bok (van rijtuig); etenswaterleiding; stelling vool' de zijdewormbakje (in vogelkooi); offerbusje; stoof
cultuur; ~ in aria, luchtkasteel; ~ da
(ook ~ del luoeo); brievenbus (ook ~ da
burattini, poppenkast; J, ~ di poppa (di
lettere); slare a ~, op den bok zitten,
prua), voor- (achter)clek.
cassetta'io, m schrijnwerker.
[mennen. castigamatti, m zie gastigamatti.
cassettino, m klein kistje; kleine lade; vakje. castigare, vi zie gastigare.
cassetto, m lade, tafellade.
castlgatamente, avv eerbaar, rein, onberiscassettoncino, m kleine commode, latafel.
pelijk.
cassettone, m commode, latafel; L.. plafonc1- castigatezza, f reinheid, zuiverheid (van
yak.
stij!); onberispelijkheid (van manieren).
ca'ssia, ~ kassie; dar l'erba ~ a, wegzen- castigato, agg gekuisch t, zuiver, onberis~
den, ontslag geven.
[pelijk, rein.
Casti'glla, f Kastilie.
cassiera, t ca issiere; dame aan de kas.
Castigllano, m Kastiljaan.
cassiere, m kassier, penningmeester.
castlgo, m zie gasiigo.
Cassinense, m Benedictijner (monnik).
castimonia, f kuiscbheicl.
cassino, m hanclwagen met bak ero;:> (om castita, t kuischheicl, eerbaarheic1; zuiver.
heid; vola di ~, kuischheidsgelofte.
vuil te vervoeren).
.-.....J
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catarrale,
agg
katarrhaal,
slijmafscheidend.
casto, agg kuisch, zuh-er, rein, streng van
catarro, m 1: katarrhe, on tsteking van een
zeden; fig zuiver, correct, gekuischt.
slijmvlies; verkoudh.eid.
castone, m kast, invatting (van edclgecatarroso, agg l' cloor cen katarrh aangesteenten).
tast, katarrheus verkouclcn; vatbaar voor
Castore, m Castor; l!il ster in 't sterrenbeeld
casto

der Tweelingen.

verkoudheid.

castoreo, castorio, m bevergeil, castoreum. cata'rtico, agg l' purgeerend, sterk laxeerencl.
castoro, m 1'l, bevel'; bevervel; kastoren
catarzo, m vlokzijde; afval van zijc1e.
hoed.
catasta,
f vaam (hout); houtmijt; hooimijt,
castracani, m hondensnijdcr; P onervaren
hooischelf; OJ branclstapel; (mod avv) a
heelmeester; slecht meso
cataste, in ovcrvlocd, bij iloopen.
castrare, vt snijden., kastreeren, lubben; ;j:
besIloeien, zuiveren van aanstootelijke catastale, agg kaclastraal, kadastcr-.
plaa tscn (bocken); ceIl kruissnede geven catastare, vt inschrijven in het kadaster.
catasto, m kac1aster; gronclbelastmg; mettere
(kastanjes v66r het roosteren).
al ~, in het kadaster inschn~ven.
castrato, m castraat, ontmande; 1'l, hamel;
cata'strofe, f ca tastrophc; onhcll.
agg gekas treerd, gesnedcn.
eatache'si,
f catechcse; lcering in vragen en
castratura, f het snijden, kastreeren.
antwoorden.
castrimse, agg tot de legerplaats behoorende;
kamp-; malattie castrens;, legerzickten.
catechismo, m catechismus.
castrona' ggine, f domheid, ezelachtigheid. catechista, m cateeheet; catcch:seermeester.
castrone, m h hamel; hamelvleesch; ruin; catechi'stico, agg catechetisch, in vraagf{

fig schaapskop, domkop.

vonn.

castroneria, ! dom, onnoozel gezegde; dom- catechizzare, vt ca techiseeren, godsdienstheiel.

casu ale,

agg tocvallig, mogelijk, onzcker;
i casuali, m pl lleveninkolllstCll.
casualita, f toeval1ighcid, tocval; avv toevallig, ongevecr.
easua'rio, m :J" kasuaris.
casualmente, avv bij toeval, toeval\ig.
casu' eeia, f vervallen hnis; armoedige hut.
casu'pola, f zie casipola.
cataclisma, cataclismo, m groote (natuur)ramp; zondvloed; fig omwenteling.
catacomba, f catacombe; fig donkere kamer.
catacresi, f (Gram.) catachresis, verkeenl gebruik van woorclcn.
catafalco, m katafalk.
catafa'scio, cv-->, mod avv op wanordelijke
wij ze; door elkaar.
Catalano, m Ca talonier.
catalessi, catalessia, f 1: ca talepsic; verstarring.
catalettlco, agg l' cataleptiscil, stijf, star;
verso ~, catalectisch, onvolledig vers.
cataletto, m baar, lijkbaar.
cata'lisi, f katalyse.
eatalogare, vt catalogiseeren.
Catalogna, I Catalonie.
catalogno, m ~ gels amino ~, of ~, dubbele
jasmijn.
cata'logo, m catalogus, boekenlijst.
Catalo'nia, f Catalonie.
catape' cchia, f vervallen, onbewoonbaar
huis, krot.
cataplasma, m papomslag; vervelend
mensch.
catapulta, f OJ katapult.
catapu'zia, I ~ 1 kruisbladige wolfsmelk;
2 ricinusboom.

onderwijs geven; F de les lezen.
catecu'meno, m catcchumeen; catechisant.
categoria, f categorie; groep; klasse; vale
categoricamente, ac'v categoriseh, onom\vonden; zonder oIllwegen.
categorico, agg categorisch, bepaald, duidelijk, beslist; risposta categ01 ioa, stellig,
ondubbelzinnig antwoorcl.
catello, 111 jonge hond.
catena, f ketting, keten; haanlketting, heugel; boei, banel; fig knechtschap, beperking cler vrijheicl; aancenscilakding, opeenvolging; hinderpaal, verspernng; L::::..
ijzeren anker, vcrbinding; .verbindingsteen; ~ di monti, bergketen; ~ di scogli,
rij klippen, rif; pazzo (mptta) da~, razende gek (die in het dwangbuis moet);
disporsi in ~) eell tirailleurlinie vonnen;
lar la~, een keten (haag) vormen; !'Ode}:e
la ~, op de stang bijtcn (paarclen); f2g
zich verzetten, van toorn schlllmbekken;
spezzar Ie catene, zijn boeien verbreken;
stare a ~, aan ballclen liggen.
catena' ccio, m 1 grendel, sluitketting; 2
tijdelijk verhooging van invoerrechten;
3 schram.
catenare, vt zie incatenare.
cateneIla, f kettinkje; halsketen; chatelaine;
kettingsteek.
ca'tera, f ~ onrijpe amandel.
cateratta, f sluis; water keel'; molenclam;
scilutbord, valdenr; waterval; zolderiUlk;
l' grauwe staar (01' het oog); cateratte del
cielo, sluizen des hemels.
cateratta'io, m sluiswachter.
Caterina, I Katherina.
caterva, I hoop; schaal', menigte; kudde;
onordelijke massa.

catetere
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catetere, m
katheter, sonde.
cateto, m rechthoekszijde v. e. rechth. driecatlna'lo, m venter van aardewerk. [hoek.
catlnella, f waschkom; vien giu l'acqua a

-r

causidico
madre cattiv:t, slech te, liefdelooze moeder;
occasione cattiva, ongunstige ge1egenheid;
cattiva prova, droeve ondervinding; soggetto ~, gemeen sujet; (mod. avv) colle
catiive, op ruwe, grove wijze; (fig) aver ~
sangue can qd, op kwaden voet met iem.
staan; dire cattiva a qd, slecht afioopen
voor iemand, ongeluk aanbrengen; essere
di ~ umore, slecht geluimd zijn; II sost m

catinelie, 't regent dat 't giet, 't wordt met
bakken van den hemel gegooid.
catino, m groote aarden schotel; waschbak;
saladeschotel; dalketel; verzamelbekken;
(Anat.) bekken.
I gevangene, krijgsgevangene, slaaf; 2
catodo, m R kathode; raggi catodici, kathodestralen.
boos, slecht, onzedelijk mensch; slechte
zijde; ogni cosa ha il suo ~ e it suo buono,
Catone, m OJ Cato; fig man van strenge
zeden.
elke zaak heeft haar kwade en haar goede
catorbla, f gevangenis; bak.
zijde.
catorclo, m grendel.
catto, m ~ cactus; agg gevangen.
cato'rzolo, m knoest (in hout).
cattollclsmo, m katholicisme.
catorzoluto, agg knoestig, droog, dor (v. cattollco, agg algemeen, katholiek; it Re~,
hout).
..
Sua Maesta Caito/ica, Zijne Kath. Majescatottrlca, f katoptriek; leer van de terugteit (titel van de Spaansche koningen);
kaatsing der lichtstralen.
sost m ka tholiek.
catrame, f teer, koolteer.
cattura, f gevangenneming; arrestatie; J,
catrlosso, m skelet (van vogels); fig zeer
inbeslagneming, buit; t'1 inbeslagneming.
mager persoon.
catturare, vt gevangennemen; aanhouden,
ca'ttedra, f katheder, leerstoel; fig jaararresteeren, in beslag nemen; sequestreewedde aan een leerstoel verbonden; Pauren, wegnemen; .t buitmaken, opbrengen
selijke Stoel; bisschopszetel; metter su ~,
(een schip).
montare in ~, den katheder beklimmen; cauca'seo, agg Kaukasisch; razza caucasea,
op professoralen toon spreken; salire in
Kaukasisch ras; C~, sost m Kaukasier.
~, een leerstoel bekomen.
Ca'ucaso, m Kaukasus (gebergte).
cattedrale, agg bisschoppelijk; chiesa ~, bis- caucclu, m caoutchouc.
schoppelijke kerk; sost f kathedraal, dom. caudale, agg staart-.
cattedrante, m kathedergeleerde.
caudata'rlo, m sleepdrager (van den palls
cattedra'tlco, m professor; agg leerend, doof een kardinaal).
ceerend, professoraal, alles beter wetend. caudato, agg gestaart, met een staart.
cattlva'cclo, agg zeer slecht, verdorven; ca'udlce, m ~ starn, stenll"el, steel.
sost m F booze slungel, ondeugende caudl'sono, (agg) serpente ~, ratelslang.
schelm.
caull'coll J m pt ~ op stengels groeienue
cattlvare, vt gevangen ncmen; fig innemen,
woekerplanten; .6. bloemstengels (op
boeien; ~rsi l'amore di qd, iemands liefde
Korinthisch kapit.)
verwerven.
ca'usa, f I oorzaak, rec1en, grond; 2 beweegcattlvetlo, agg stout, ondeugcnd; sost m
grond, aanleiding; 3 t'1 zaak, rech tszaak;
kleine deugniet; arme drommel.
partij; ~ civile, burgerlijke, civiele zaak;
~ giudicata, afgehandelde, afgedane zaak;
cattlverla, f stoutheid (v. kind); boosheid,
slech theid.
~ matrimonia/e, echtscheiclingszaak; ~
pendente, hangende zaak; ~ persa, spalcattlvlta, f I slavernij, krijgsgevangenschap;
2 slechtheid, boosheid, laagheid; slecht
lata, veri oren zaak; - prim-a, eerste oorkarakter.
zaak (der wereld), God; a ~ di, op grond
cattlvo, I agg I krijgsgevangen; 2 boos,
van; tengevolge van; per ~ di, ter wille
slecht, boosaardig, kwaad; stout, onvan; per ~ tua, om uwentwille; aver ~
gehoorzaam (van kinderen); ongeschikt,
con qd, een proces met iemand hebben;
onbckwaam; bijtachtig, valsch (v. diedar ~ a qd di .. " iemand aanleiding
ren); kribbig (paard); bedorven (bloed);
geven tot ... ; d:u vinta la ~ a qd, iemand
boosaardig, gevaarlijk (ziekte); ~ animo
een zaak gewonnen geven, toegeven.
verso qd, slechte gezindheid, kwaad- causale, agg causaal, oorzakelijk; sost ~ f
willigheid tegen iemand; cattiva aria,
t'1 beweeggrond.
ongezonde, bedorven lucht; bocca caitiva, causalltil, f causaliteit, oorzakelijkheid.
beslagen tong; slechte smaak; cera causare. vt veroorzaken, bewerken; becattiva, ongezond, slecht uiterlijk; ~
schuldigen, aanklagen; als beweegreden,
effetto, ongunstige indruk;
esito,
verontschuldiging aanvoeren.
ongunstige uitslag, uitwerking; cattiva causatlvo, agg veroorzakend, aanleiding
fortuna, tegenspoed, ongeluk; ~ giudigevend.
zio, onwelwillend, ongunstig oordeel; causl'dlco, m '" zaakvoerder, procureur.
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caustlclt., I bijtende, brandende eigenschap,
causticiteit, scherpte.

ca'ustlco, agg brandend, bijtend, caustisch,
scherp smakend; lig bijtend, scherp; sost
m brandend middel, bijtmiddel.
cautamente, avv voorzichtig, behoedzaam.
cautela, I voorzichtigheid, behoedzaamheid,

overleg; list; scherpzinnigheid; ttl borgtocht; zekerheidsteJling, cautie; (mod avv)
a ~, voor aile gevaJlen, om zeker te gaan.
cautelare, vt ttl zekerheid stellen, waarborgen; ,......,rs1:, vr zkh verzekeren, zich
zekerheid verschaffen; lig zeker gaan, op
z,ijn hoode zijn.
cau~elatlvo, agg geschikt tot borgstelling.
cauterio, m
fontanel; kunstmatige zweer
(om slechte sappen af te voeren).
cauterlzzare, vt T canteriseeren, uitbranden.
cauterizzazlone, I T uitbranding, cauterisatie (van wonden).
cautezza, I voorzichtigheid, behoedzaamheid.
ca'uto, agg voorzichtig, behoedzaam; slim;
ttl gewaarborgd; verzekerd; andar ,..." met
voorzichtigheid te werk gaan; lar ~ qd,
iemand zekerheid geven.
cauzlone, I I ttl borgtocht; borgstelling;
cautie; 2 voorzichtigheid, behoedzaamheid; dar,...." borg stellen, zekerheid geven;
lar ~ per qd, borg blijven voor iemand.
cava, f hoi; groeve; diepe kuil; diepe gracht,
steengroeve, (kolen)mijn; ~ onderaardsche gang, mijn; avcr la ,..., di qc, onuitputtelijken rijkdom van iets hebben.
cavadentl, m tandarts, > tan den trekker.
cavafango, m baggerschuit, baggermolen;
baggermachine.
cavagno, m korf, handkorf.
cavaluillo, In mijnwerker.
cavalca'blIe, agg berijdbaar.
cavalcante, m ruiter.
cavalcare, I vt berijden (paard, weg); bestijgen; rijden, besturen, beheerschen;
slecht behandelen; II vi rijden; te paard
rijden.
cavalcata, I rit, rijtoertje; rijgezelschap,
troep ruiters; escorte te paard.
cavalcatore, m ,...,trll:e, I ruiter, berijder;
cavalcatura, I rijdier.
[oster.
cavalcavla, I indecl viaduct, galerij over de
5traat tusschen twee huizen.
cavalclone, cavalclonl, in: a ~, a cheval,
schrijlings; aan weerszijden.
cavallerato, m ridderschap.
cavaliere, m ruiter, cavalerist; ridder; cavalier; begeleider van dame; danser; paard
(in 't schaakspel); X verhoogde batterij,
kat, cavalier; ~ di corte, kamerheer; ~
del dente, tafelschuimer, klaplooper; ~
errante, dolende ridder; F leeglooper, rondl?Oper; ,...., d'industria, gelukzoeker, ophchter; ,..., seroente, dienstvaardig bege-
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leider eener gehuwde vrouw; fa croce di ,....,
het ridderkruis; armare qd ,..." iemand tot
ridder slaan; lare ,...., qd, iemand een ridderorde verleenen; stare a ,..., di un luogo,
een plaats domineeren, van uit de hoogte
beheerschen; agg ridder-, ridderlijk.
cavalla, f merrie.
cavalla'cclo, m knol, slecht paard.
cavalla'lo, m paardenkooper.
cavallaro, m paardenhoudcr, geleider van
pakpaarden.
cavallegglere. X m chevau-Ieger, lichte cavacavallerescamente, avv ridderlijk.
[Ierist.
cavalleresco, agg ridderJijk, edel, voornaarn;
ordino ~, ridderorde; romanzi cavallereschi, pI ridderromans.
cavallerla, I X cavalerie, ruiterij; ridderschap, adel; ridderlijkheid; dapperheid.
cavallerlzza, I rijbaan, manege; rijkunst,
rijschool.
cavallerlzzo, m pikeur, rijleeraar; stalmeester; kunstrijder.
cavalletta, I sprinkhaan; valsche streek;
lare una ,...., a qd, iem een gemeene poets
bakken, bedriegen.
cavalletto, m paardje; schilderezel; voetstuk;
onderstel; bok, springbok; pijnbank; L:>.
dakstoel; schraag.
cavalllno, m klein paard; agg tot het paardengeslacht behoorende; paarden-; coda
cavallina, paardenstaart;
mosca cavallina, paardenvlieg; fig lastig persoon;
razza cavallina, paardenras; tosse caval/ina,
kinkhoest.
cavallo, m ~ paard; paard (in 't schaakspel); stokpaardje; z,andbank (voor riviermond); ®hooge golf, branding;,..., di battaglia, strijdros; fig paradepaard. bravourEtuk;,..., da basto, pakpaard; ,..., bianco,
schimmel; ,...., da carrozza, koetspaard; ,...,
da coprire, dekhengst; ~ da corsa, renpaard; ~ fiumatico of ,..., marina, nijlpaard; ~ grosso, X zware cavalerist; ,...,
da guadagno of ,..., da monta, dekhengst;
~ sauro, vos (paard); ~ da sella, rijpaard;
~ da soma, pakpaard, draagpaard; ~ da
tiro, trekpaard; ,..., vapore, ~ paardenkracht; cacio ,..." soort Zuid Ital.
kaas in fleschvorm; ~ uomm~ a ,....,
of cavalli, pi ~ ruiterij, cavalerie;
tutti a - ! (signaal) opzitten! opstijgen!; a ,..., nudo, op het ongezadelde
paard; errori da cavalU, zeer grove dwalingen; jebbre da cavalli, koorts als een
paard; medicina di ,..." paardenmiddel;
difendersi a Pie e a ~, zich met aile middelen verdecligen; esscre a ,...." er boven op
zijn, buiten gevaar zijn; essere a ,..., d'una
cosa, de grootste moeielijkheden van iets
te boven zijn; fare ai cavalli, paardje
spelen; mettere a ,..., qd, iemand leeren rijden; stare a - a un ciuco,op een ezel rij-
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den; stat'e a - a una panca, schrijlings op cavlgllato'lo, m garenstok der zijdewerke~.
een bank zitten; sapeY quanto corre il pro- cavlllare, vi muggeziften, haarklooven; ChlPt'io _, weten hoe ver zijn krachten
caneeren, vitten.
gaan; (prov) a caval donato non si guarda in cavlllatore, m ~trlce, / chicaneur, pingelaar; vitter, haarkloover.
bocca, een gegeven paard moet men niet
in den bek zien; 10. superbia, va a ~ e torna cavlllazione, I haarklooverij, vitterij, gechicaneer.
a Picdi, hoogmoed komt voor den val;
l'occhio del padrone ingrassa il,..." het oog cavlllo, m spitsvondigheid, chicane, bedriegelijke uitvlucht; rechtsverdraaiing,
van den meester maakt het paard vet.
cavallone, m groot, zwaar paard; hooge golf;
gepinge1.
cavllloso, agg spitsvondig, vitterig, chicavloedgolf.
cavallu'cclo, m slecht paard; knol; portare
neus; bedriegelijk.
uno a - , iem. op zijn rug dragen.
cavlta, / holte, uitholling; verdieping; ,...,
cavarna'cchle, m indecl. vlekkenreiniger;
delle articolazioni, pi gewri chtsh 01 ten.
vlekkenwater.
I cavo, I m holte, uitholling; verdieping;
cavarnento, m uitgraving; wegneming.
groeve; gat, uitgraving; kanaal; gietcavare, vt uitgraven, uithollen; uittrekken;
vorm; doodenmasker; ~ della mano, ho1te
uitnemen; wegnemen, wegruimen; aflegvan de hand; intaglio di ,..." uitgediept
gen, uitdoen (kleeren); ontlokken (toosnijwerk (tegenover rilievo); II agg uitnen); ,..., il figlio di collegio, zijn zoon van
geho1cl, uitgediept, hoI; uitgegraven; uithet college nemen; ,..., fuori qc, iets te
gesneden; nevelachtig; ~ negli occhi,
voorschijn hal en, uitpakken; ,..., qd di
met holle, ingezonken oogen
carcere, iem. uit de gevangenis bevrijden; 2 cavo, m J,. kabe1; " telegraafkabel.
iem. uit grooten nood redden; ,..., qc do. cavola'ia, / koolveld, k001tuintje; ko01una persona, iets nit een persoon halen;
vrouw; 00 koolwitje.
,..., sangue, aderlaten; ,..., di testa qc, iets cavola'lo, m koolkoopman; koo1bed, ko01uit zijn hoofd zetten; se l'e cavata colla ca volfl ore, m ~ bloemkool.
[veld.
paura, hij is er met den schrik afgekomen. ca'volo, m ~ k001, koolplant; domkop; lomcavastlvall, m indecl. laarzenknecht, laarperd; ,..., crespo, boerenkool; ~ lasagnino,
zen (uit) trekker.
krulkool; ,..., nero, roode kool; ,..., riscalcavata, I wegneming, onttrekking; nitgradata, opgewarmcle kool; fig oude kost;
ving, kuil; J' aanslag, streek; ,..., di sangue
opnieuw aangeknoopte vriendschap, opof - , aderlating (ook lig).
nieuw genomen dienst ,..., verzotio, sacavatappl, m indecl. kurketrekker.
voyekool; andare tra i cavoli, P sterven;
cavatl'cclo, m afgraving, wegruiming, afgemangiare i cavoli coi ciechi, met kortgraven aarde.
zichtige, domme lieden te doen hebben;
cavatlna, f J' cavatine, kort zangstukje; fig
portare cavoli a Legnaia, uilen naar Athene
geestige uitvlucht.
dragen; non me Ite importa un ~, ik geeI
cavatura, f uitgraving.
er geen zier om.
cavatura'ccloll, m indecl. kurkctrekker.
cavolrapa, m ~ koolraap.
cavedlne, I ;sJ bermpje, gebaarde modder- cavriOla, / zie capriola.
kruiper.
cazzarOla, cazzaruOla, f braadpan met steel.
caverna, f hoI, spelonk; holte, gat; giet- cazza'vela, I cazza'velo, m 3!, meeuw; ook:
blaas, fout in gietijzer.
grauwe klauwier.
cavernoslta, I holte, uitholJing.
cazzola, f zie cazzuola.
cavernoso, agg vol holen, uitgehold, hol.
cazzottare, vt met vuisten slaan, stompen
cavetto, m L:>. holkeel, gootvormige uitsnijgeven; ,...,rsi, vr vechten, plukharen,
den op zuilen, paneelen &.
stompen.
cavezza, f halster; ~ del boia, strop; fig cazziltio, m stomp, vuistslag; coso. latta a
galgenaas; deugniet; ~ di moro, moorkop
cazzotti, ruw, slecht, oppervlakkig gedaan
(paard); pagare sullo. ~, op staanden voet
werk; ,..., di pane, broodje.
betalen; rompere 10. ,..." nit den band cazzuola, f troffel.
springen, zich aan ondeugd overgeven; ce, pron. staat in de plaats van C$ ill verteneT a ,..., qd, iemand streng in toom
binding met andere voomaamwoorden en
houden.
ceanoto, m ~ herderstaschje.
[met nc.
cavezzone, m neusprangcr (voor woeste ceca, f i:!l! jonge aal.
cavlale, m kaviaar.
[pam·den). ceca'gglne, f P blindheid.
cavl'cchlo, f houten pen, spie; paaltje; pun- cecarnente, avv blindelings.
tig rondhout gebrnikt bij 't planten van cecca, I 3!, ekster; praatziek wijf, klappei;
kool &; sport (v. ladder).
C~, Cisca, Francientje, Fransje; lar cecca,
cavl'glla, f pin, wig; stiit; klamp; bout;
weigeren, ketsen (van vuurwapenen); fig
groote nagel; (Anat.) scheenbeen.
fiasco maken, geen geluk hebben.
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cecce, ce' cela, I kinderlijke uitdrukking voor
stoel; essere ~, zitten.
cecco sud a, m & I indecl. iem. die het altijd
druk heeft, zich voor aUes in 't zweet
werkt.
cece, m ~ erwt; wrat, uitwas; bel~! mooie
meneer! ceci mar-itati, goedkoop soort
erwtenpuree; cercare un
in 1narc, een
naald in een hooiberg zoeken; ~m bel ~,
een aardig ding; een aarelige kerel.
cecla, I I platte stoof, beeldepan; 2 noordoostenwind.
Cecl'lia, I Cecilia; c~, hazelworm.
ceclno, m lief aanvallig kind; kleine erwt;
un bel ~, een aardig eling; een aardige
kerel.
ceclta, I blindheid; fig verblinding.
ceco, agg blind, zie cicco.
cedente, m l'1 cedent, cessionaris, afstandeloener.
.cedere, I vi terugwijken, temggaan, zich
terugtrekken; toegeven, zich buigen; ~ a
qd, voor iem. buigen, zich in iets schikken;
non ~ a qd in qc, iem. niets toegeven,
niets minder zijn; II iets toestaan, afstand eloen (ten gunste van iemand); ~
la mano a qd, iem. de haml reiken; ~ il
posto a qd, iem. zijn plaats, ambt overlaten, afstaan.
cede'vole, agg toegeeflijk; inschikkelijk,
buigzaam.
cedevoleza, f toegevendheid, inschikkelijkheid, weekheid.
cedl'blle, agg vervreemdbaar.
cedlbiIita, I vervreemdbaarheiel.
cedl'glia, f cedille (v).
cedlmento, 111 afstandcloening, cessie; het
toegeven, wijken; inzinking, het inzinken.
cedola, f briefje, biljet; cedula; schuldbekentenis, obligatie; ~ di banco, banknoot.
cedolone, m (pauselijke) maanbrief; groot
aanplakbiljet.
cedra'la, f citroenaanplanting.
cedra'ngola, f ~ esparcette.
cedrato, I agg met citroensap bereid; acqua
cedrata,limonacle, kwast; II sost 111 ~ cedraatboom, muskusdtroenboom.
cedrlna, t ~ citroenkruid.
cedrlno, agg I citroengeel; 2 ceder-; legno ~,
cederhout.
cedrlolo, m zie cetriuolo.
cedro, m I ~ cedraat, muskietcitroen;
2 ceder.
cedrone, m ~ groote ceder; 3t auerhaan.
cedroneIIa, f ~ melis, melisse.
ceduo, agg in: bosco~, slaghout, schaarhout.
cefagIione, 111 palmmerg; palmiet.
cefalalgla, I hevige hoofdpijn.
cefalemla, t paardenvlieg, brems.
cera'lico, agg bet hoofcl betreffende, hoofd-.
cefalo, 111 SJ harder.
cefalopodo, ;m koppootig weekdier.
,-.J

celibe

ceffata, 111 oorveeg.
ceffo, m snuit; (honden)snoet; leelijk onaangenaam gezicht; lar ,..." een leelijk gezicht
zetten.
ceffone, m oorveeg, muilpeer, slag in 't gezicht.
eel are, vt verbergen, geheim, verborgen houden, verzwijgen; ~rsi, vr zich verbergen,
verstoppen.
celata, f OJ stormhoed, helm zonder vizier;
.fig met stormhoed gewapende soldaat.
celatamente, avv heimelijk, in 't geheim.
celato, agg verborgen ; geheim; (mod avv) di
- , alia celata, in 't geheim, heimelijk.
celeberrlmo, agg zeer beroemd.
celebramento, m plechtige viering, herdenkingsfeest.
celebrante, p pres vierend; agg de mis opdragend; sost m celebrant, geestelijke die
de mis opdraagt .
celebrare, vt roemen, prljzen; ophemelen;
(feest) vieren, op plechtige wijze volbrengen; - la messa, de mis opdragen of
celebreeren; - Ie nozze, bruiloftvieren.
celebrazlone, I lofprijzing, viering; feestelijke handpFng; - della messa, het celebreeren, bedienen van de mis; - delle
nozze, voltrekking van het huwelijk.
celebre, agg bekend, beroemd, vermaard.
celebrlta, I beroemdheid; beroemd man,
grootheid.
eel ere, agg vlug, snel, behendig; oogenblikcelerlta, I snelheid, vlugheid.
[kelijk.
celermente, avv vlug, snel.
celeste, I agg hemelsch, hemel-; hemelsblauw; corpi celesti, hemellichamen; occki
celesti, blauwe oogen: it regno - , hemelrijk; spiriti celesti, hemelsche gees ten,
engelen; volta - , hemelgewelf; vestire
di,..." in 't blauw kleeden; II (sost) i celisti,
de hemelingen, de zaligen; de engelen.
celestlale, agg hemelsch, goddelijk, tot den
hemel behoorende.
I celestino, agg tot de orde der Celestijners
behoorende; sost 111 Celestijner-monnik,
Celestijner.
2 celestino, agg lichtblauw.
cella, f grap, scherts, boert, plagerij; (mod avv}
luor di - , zonder scherts; in, per - , voor
de grap, uit scherts; zonder ijver, zonder
ernst (studeeren); e non 10 - ! ik zeg het
in aUen ernst; cke si fa - ! clle mi fa ,...,!
lach er niet mee, dat is niet om mee te
gekscheren; mandare qc in - , iets in 't belachelij ke trekken.
cell' aco agg buik-,ingewands-; arteria celiaca,
gro')te buikslagader.
cellare, vi spotten, gekscheren, schertsen;
cke si celia! dat is niet om mee te spotten.
cellbato, m celibaat, ongehuwde staat.
cellbe, agg ongehuwd; sost m celibatair,
vrijgezel.
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stinkende gouwe; 2 paddenstecn, chelidoniet.
eelione, m spotter; grappenmaker, uiclltapper.
cella, f eelo ; kleine kamer; bewaarplaats
voor olic en wijn, voorraadkamer; binnenste ruimte der Grieksche of Rom.
eella'rlo, m zie celliere.
[tempcls.
cellera'lo, m keldermeester.
cell etta, f kleine cel; organische eel.
eelllere, m voorraadkamer, provisiekamer.
cellorla, f hersenen; F hersenkast.
eeJlula, f cel, organische eel.
cellulare, agg celvormig, met cellen voorzien; cellulair.
cellulolde, f celluloId.
eeJlulosa, f celluloslo, m cellulose.
eelluloso, agg veekellig, poreus, sponsachtig.
celsitu'dlne, f OJ Doorluehtigheid, Hoogheicl.
(fltl, m pi Kelten.
celtlco, agg Keltisch.
ee'mbalo, m cimbaal, bekkens; tamboerijn,
soort klavier, clavecimbel, klokkenspel.
(op orgels).
cementare, vt door cement bevestigen; cementeeren, harden; (fig) ~ l'amicizia, de
vriendschap bevestigen.
cementazlone, f eementeering, hardmaking,
cementbereiding.
cemento, m cement.
eempenna, t onhanciig persoon, sukkel.
cempennare, vi strompe1en, slecht ter been
I cen, afkort. van cento.
[zijn.
2 een, afkort. van ce ne.
eena, f avondmaal, avondeten; la gran ~,
la sacra ~, het Heilig Avondmaal; la ~
del Giovedi Santo of l'ultima~, het laatste
Avondmaal (van Christus).
cena'colo, m eetzaal (bij de Rom.); de zaal
waar Chris tus het laats te A vondmaal nam.
cenare, vi het avondmaal gebruiken, soupeeren.
eenata. f rijkelijk avondmaal.
eencia'ia, f hoop vodden.
eencia'lo, eencialuo\o, m voddeIlkooper;
voddenraper.
eenciame, m hoop vodden, rommel.
eenciata, f slag met een lap; s teek onder
'vater; bet stof afnernen; dare una 1"'-1, een
veeg met een stofdoek gevcn; lig een
steek onder water geven.
eeneino, m vodje, lapje; een weinigje.
eencinquanta, honderdvijftig.
ee'ncio, m lomp, lap; lig armoedig, afgedragen kleedingstuk; cappello a~, slappe
hoed; ~ molle, weekeling, verwijfd persoon; pazienza e .--! geduld maar! ; cenci
pi I lompen (voor papierfabrikatie); 2
cen soort koekjes; un ~ di cenci, een kleinigheid, een bagatel; non aver un ~ di
vestito, geen hemd op 't lijf hebben; (fig)
non aver un ~ di qd, geen zier van iem.
I
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houden; cadere come un ~, als een blok
neervallen; cavare qd di cenci, iem. uit de
armoede, ellencle helpen; dare il ~ a qc,
iets afstoffen; dare in cenci, F aan de
verwachtingen niet beantwoorden; esser
nei suoi cenci, in den bloei zijner jaren zijn,
op het toppunt van zijn fortuin staan;
starsene ne' suoi cenci, met zijn lot tevreden zijn.
eencioso, agg haveloos, in lompen gehuld.
eenera'ecio, m loogasch.
eenera'lo, m aschman; aschbak.
eenera'rla, I If. aschkruid, moerasandijvie;
(agg) urna ~, urn.
eenerata, I loog.
ee'nere, I asch; Ie ceneri, de asschc, bet stoffelijk overschot; Ie Ceneri, dt di C-, di
delle Ceneri, aschdai, aschwoendag.
cenerentola, t Asschepoetster.
cenerlno, cenero'gnolo, agg aschvaal, aschgrauw.
eenerone, In loogascb.
eeneroso, agg met asch bedekt, aschachtig.
eennamella, I OJ blaasinstrument, schalmei.
cennare, vi zie accennare.
eenno, m wenk, teeken; X signaal; fig bevel,
wensch, voortecken, aanduicling; vluchtige schets; korte aanteekening; lar ~,
een teeken, een wenk geven.
eenoblo, m klooster.
~
eenobita, m kloosterling, mOllnik.
eenobl'tleo, agg kloosterlijk, eenzaam, teruggetrokken.
eenota'flo, m Ie dig praalgraf; cenotaphium.
eensimento, m schatting; volkstelling.
censito, agg cijnsplichtig; belastbaar; sost m
belastingsch uldige, belastingbetaler.
censo, m census; belasting; bezit, verrnogen;
grondrente; cijns; rente; ~perpetuo, vaste
rente.
eensorato, m censorsambt, duur van het
censorschap.
eensore, m censor; fig zedenrech ter, .scherpe
beoorcleelaar, becliller.
censorio, agg censoriaal; zedenrech terlijI<.
eensuare, vt belasten; aan de belasting onderwerpen.
censua'rio, agg den census, de belasting betreffende; sost m belastingbelater; pachter,
pachtschulclige.
censura, f I ambt, waardigheid, van censor;
2 censuur, kritiek; 3 strenge berisping,
censuur (kerkelijke straf; parlementaire
straf).
eensura'blle, agg laakbaar; verwerpelijk;
aan cenSllur onderworpen.
eensurare, vt berispen, scherp beoordeelen,
verwerpen; censureeren, kerkelijk sh-affen.
censuratore, m berisper, zedenmeester.
eentaurea, f ~ duizendguldenkruid.
eenta'uro, m X centaur, paardmensch; l!~
centaur (zuiclelijk sterrcnbeeld).
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komen; tenere a
centellare, 1,t & vi met kleine slokjes drinken, nippen; lebberen.

centelllno, m teugje, slokje.
centena'rio, agg honderdjarig; aile honderd
jaren wederkeerend; sost m honderdjarig
mensch; eeuwfeest.
centeslmale, agg honderddeelig.
centesimo, num honderdste; sost m centime; geld.
centl' grado, agg in honderd graden verdeeld.
centlgrammo, m centigram.
centilltro, m centiliter.
centl'metro, m centimeter.
centlna, m L rustboog; gebogen bovenrand
van spiegel enz.
centlna'lo, m (PI centinaia, f) honderdtal; a
centinaia, bij honderden, in groote menigte.
centlnare, vt boogsgewijs welven; een li"hte
kromming geven.
centlnatura, f L. welving, aanbrenging van
een rustboog; kromming.
centlnodla, f If. duizendknoop; varkensgras.
cimto, m honderd; per ~, percent.
centogambe, m indecl duizendpoot.
centomlla, 11um indecl honderdduizend.
centomlIleslmo, agg & num ord. honderdduizendste.
centone, m gedicht samengesteld nit brokstukken van andere gedichten; compilatie; fig lapwerk; samengeflanst kleedingstuk.
centrale, agg centraal, in 't middelpunt gelegen; p,mto ~, middelpunt; "fficio ~,
centraalbnreau, hoofdbureau.
centrallzzare, vi centraliseeren.
centrallzzazlone, f centralisatie.
centrico, agg centraal; centrisch.
centrl'fugo, agg middelpuntvliedend; centrifugaal.
centrlna, f b. bruinvisch.
centrl'peto, agg centripetaal, rniddelpuntzoekend.
centro, m centrum, midde1punt; midden;
roos (v. schietschijf), doel; ~ di gravitli of
........, d'inerzia, zwaartepunt; essernel suo""""',

in zijn element zijn.

centumvirato, m Q;l centumviraat.
centu'mviro, m Q;l centumvir, honderdman.
centupllcare, vt verhonderdvoudigen; fig
vermenigvuldigen.

centuplo, agg honderdvoudig; sost m verhonderdvoudiging, honderdvoud; verveelvoudiging.
t Q;l centurie; broederschap, vereeniging van honderd leden; aantal van
honderd dingen.
centurione, m Q;l centurio, bevelhebber
eener centurie; overste eener broederschap.
ceppa, t wortelstoel, stronk (v. boom).
ceppa'la, fboomstronk, waaruit nieuwe loten

centu'ria,
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una pianta, een plant
dicht bij den grond afsnijden.
ceppatello, m kleine boomstomp; If. 500rt
eetbare paddenstoeJ.
cepperello, m boomstompje; dor stuk hOIlt.
ceppicone, m (Scherz) hoofcl.
ceppo, m stomp, stronk van een boom,
knoest; blok hout; vleeschblok; blok v. d.
beul; blok voor misdadigers; gTondsteen;
(Eccles.) armenbus, offerbus; starn; afkomst; oorsprong, geslacht; fig domoor;
.t ~ dell' ancora, ankerbalk; ~ della campana, klokkenstoel; "" di case, blok hu~
zen; ~ della croce, voet van een crUCIfix; ~ dell' orecchio, kraakbeen van het
oor; Ceppa, Kerstfeest; i ceppi, de boeien;
fig slavernij; knechtschap; ardere, battere
il ~ Kerstfeest vieren, het kersthollt
verbranden; fare il ~, kerstgeschenken
geven; (prav) chi fa il Ceppa al sole fa la
Pasqua di fuoco, een gr02ne Kerstmis geeft
een witte Paschen.
I ceTa, f I was waskaars; 2 0 stof, materie
waaruit de wereld gevormd is; 3 ~ washuid; cere, pl wasfiguren; ,......., da scarpa,
schoensmeer; ~ di Spagna, zegellak;
essere, stare appiccata con la ~, maar
losjes, zwakjes bevestigd zijn; esser di ~,
zeer zwak zijn.
2 cera, f gezichtskleur, uitzicht, uiterlijk,
gelaat; ~ di birbone, schurkentronie;
aver bU011a ~, er goed uitzien.
ceralacca, f zegellak.
cera'miea, f pottenbakkerskllnst; ceramiek,
pIa teel b akkerij .
cera'mlco, agg ceramisch, plateelbakkeT3-.
ceraso, (agg) laura~, If. laurierkers.
eeTasta, f hoornadder.
Cerbero, m (Mit) Cerberus, hellehond; fig
strenge bewaker.
cerbiatto, m b. jong hert, hertekalf.
eerbottana, f groot blaasroer; spreekhuis;
(fig) parlare per~, zich van een tusschenpersoon bedienen; saper qc per ~, iets uit
de tweede hand weten.
cerca, t het zoeken; onderzoek; nasporing;
andare alia ~, rondgaan om aalmoezen.
cercare, I vt zoeken, opzoeken, naspeuren,
nagaan; ~ di qc, naar iets zoeken; non
miglior pane che di grano, zich met een
eerlijke winst tevreden stellen; II vi zich
moeite geven, zoeken, streven; (prav) chi
cerca trava, die zoekt die vindt.
cereata, f zoek, het zoeken.
cercatora, cercatrice f bedelnon; zoekende.
cercatore, m zoeker, zoekende; bedelmonnik.
ce'rchla, f ringmuur, ommuring.
cerchla'io, m hoepelmaker.
cerchlare, vt omgeven, omringen, insluiten;
hoepels om eell vat, een band om een rad
leggen; in een kring ergens omgaan.
cerchlatore, m kuiper.
f""oo.I
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cercblatura, f omsingeJing; het aanIeggen
van hoepels om vaten, van banden om
raden.
ce'rchlo, m kring, cirkeI; band, hoepeI (v.
vaten); ring (om mee te werpen); ring,
oorring; omvatting; omvang, omringing;
(mod avv) a~, in~, kringvormig, in een
kring; lare un ~ a qd, in een kring om
iem. gaan.
cercblone, m groote hoepeI, groote ijzeren
wieIband; cerchioni, PI groote gouden oorringen.
ce'rclne, m opgevouwen doek; draagkussen
(op hoafd); valhoed (v. kinderen).
cereale, agg tot den graanbouw behoorende;
leste cereali, Ceresfeesten; (piante) cereali,
pI graangewassen, graan.
cerebrate, agg cerebraal, de hersenen betreifende, hersen-.
cerebrlte, f
hersenontsteking.
cerebro, m hersenen.
cereo, agg van was, wassen-; wasachtig,
bleek als was.
Cerere, I Ceres; fig het graan; het brood.
cererla, I wasfabriek; fabriek van wassen
voorwerpen.
ceretta, I knevelwas; schoen was.
cerfilgllo, m ~ kervei.
cerlmilnla, f ceremonie, pIechtigheid; hofofkerkelijk gebruik; vormelijkbeid, plichtpIeging; maestro di cerimonie, ceremoniemeester; stare sulle cerimonie, zeer aan de
vormen hechten.
cerlmonlate, I m ceremonieboek; ceremonieeI; gebruik; etiquette; "II agg plechtig,
vormelijk, complimenteus.
cerlmonlere, m ceremoniemeester; Gran,...."
opperceremoniemeester.
cerlmonlosamente, avv plechtig, ceremonieus, deftig.
cerlmonloso, agg ce1'emonieus, plechtig,
vormelijk, vol plich tplegingen.
cerino, m waslucifer; kaarsje; waschlicht;
wasstok (om lichten aan te steken); knevelwas.
cerlnta, I ~ wasbloem.
cerlo, m cerium (metaal).
cerna, f keus; het uitzoeken; schifting, so1'teering.
cerne'cchlo, m bos haar, haarstrengen,
cernecchi, pI dunne, verwarde haren.
cernere, vt een keus maken, uitzoeken, so1'teeren, onderscheiden, duidelijk erkennen; ziften; (meel) bullen.
cernlera, I scharnier; sluiting.
cernltura, I het uitkiezen; schifting, zifting,
sorteering; het builen (van meel).
cero & cero, m waskaars, altaarkaars; bel~!
groote lummel; impalato come un~,
recht als een kaars; (mod prov) aver un ,....,
per ogni santo, iedereen vleien, iedereen
uaar de oogen zien.

r
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Icerofera'rlo, m kaarsendrager (bij kerkeJijk

feest).
ceroso, agg wasacbtig; wassen.
ceriltto, m hechtpleister, waspIeist~r; f~~
sIecht uitgevallen werk; slechte schIlde.n];
Iastig, opdringerig persoon; ~ ad~stVo,
hechtpIeister; ~ suppurativo, trekplelster.
cerrare, vt zie acccrrarc.
cerretano, m kwakzalver, marktschreeuwer.
cerro, m ~ steeneik; Turksche eik.
certame, m wedstrijd, kamp, strijd; singolar
~, tweegevecht.
certamente, avv zekerIijk, gewis; si,...., zeker
en gewis; no""", zeker niet.
certezza, f zekerheid, gewisheid.
certlflcare, I vt zekerheid verschaffen, verzekeren, bevestigen, betuigen; verklaren;
II ~rsi, vr zich owrtuigen, verzekeren &.
certlflcato, m certificaat; attest; ,...., del
medico, geneeskundige verklaring, attest;
~ di morte; bewijs, van overIijden.
certlflcazlone, f certificatie, bevestiging,
verklaring.
certo, I agg zeker, gewis, overtuigd, verzekerd; werkelijk, degelijk; essere ~
che ••. , vast overtuigd zijn, dat ... ; jarsi,
rendersi,...., di qc, zich van iets overtuigen;
II sost m het zekere; zekerbeid; tener per
~,voor zekerheidaannemen; di~, per,...."
met zekerheid, zonder twijfeI; III pron
een zeker iemand, een zeker iets; un ~
non so che, een zeker iemand, een zeker
iets; cerU, pI sommigen, eenigen, velen;
IV avv zie certamente.
Certosa, I KarthuizerkIooster; kIuis.
certoslno, m Karthuizermonnik.
certuno, pron iemand, een zeker iemand;
certuni , pi somrnigen, eenigen.
<!)ceru'teo, cerulo, agg bemelsblallw.
cerume, m afdruipsel van was; oorsmee1'.
ceru'slco, m zie c11irurgo.
cerussa, I loodwit.
cerva, cervla, I ~ hinde.
cervella'cclo, m bek1'ompen, gering vel'stand; fig wonderlijk, grillig mensch, zonderling.
cervellata, I cervelaatwo1'st.
cervelletto, m de kleine hersenen.
cervelllera, I III stormhoed
cervelllno, agg onbezonnen, lichtzinnig, ondoordacht; sost 1n dwaas, onbezonnen
mensch.
cervetto, m hersenen; verst and, bezonnenheid, oordeel, zin, neiging; ~ balzano, ~
stono, zonderling, halve gek; cassa del,....".
hersenpan, hersenkas; aver ~, verstandig, doordacht zijn; aver il ~ sopra lao
berretta, dwaas, ondoordac)J.t handelen;.
chi non ha ,...., abbia gambe, wat het hoofd
niet doet, moe ten de beenen inhalen;
beccarsi il ,...." zich het hoofd breken;.
cavare qd di _, iemands hoofd op hol
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brengen; essere in ~, de oogen open houden, op zijn hoede zijn; ciascuno fa secondo
il suo ~, ieder handelt naar het hem invalt; lambiccarsi il ~, zich het hoofd breken; perdere il ~, het hoofcl, het verstand
verliezen.
cervellone, 1n domkop; dwarskop.
cervelloticamente, avv grillig, wonderlijk,
fantastisch.
cervellotico, agg fantastisch, grillig, zonderling, overspannen.
cervelluto, agg verstandig, oordeelkundig.
cervlcale, agg hals- nek-.
cervlce, t nek.
cervi ere, cervlero, (agg) lupo ,...." ~ los, lynx;
occhio ~, lynx-oog.
cervino, agg herten-, herts-; spina cervina,
If. wegedoorn.
cervo, m H hert; ~ volante, vliegend hert
(kever).
cerziorare, I vt 1'1 opmerkzaam maken op het
gewicht eener daad; verzekeren, overtuigen; II """rsi, vr zich overtuigen.
cerziorazlone, f het wijzen op de beteekenis
van eene rechterlijke daad.
Ce'sare, m Cesar; fig keizer; 0 ,...., 0 niente,
keizer of niets, alles of niets; avere un
cuor di ~, een grootmoedig hart hebben.
cesa'reo, agg cesars-, keizerlijk; corte cesarea, keizerlijk hof; operazione cesarea,
keizersnede.
cesa'rie, I dicht hoofdhaar, overvloedige
haargroei.
cesarlsmo, 1n cesarisme.
cesellamento, m eiseleerwerk; gedreven
metaalarbeid.
cesellare, vt eiseleeren, drijven, gedreven,
gestoken metaalwerk maken.
cesellatore, m ciseleur, metaaldrijver.
cesello, m ciseleerbeiteltje.
cese'na, f l! kramsvogel, kramslijster.
cesio, agg hemelsblauw (v. oogen).
ceso'ie, I pi schaar.
cespite, m I zie cespo; 2 $ kolom voor de
ontvangsten in het grootboek; fig productief kapitaal.
cespo, m bos gras; graszode.
cespu'glio, 1n struik, struikgewas.
cespuglioso, agg met struikgewas begroeid,
dich t begroeid.
cessante, p pres eindigend, stakend; sost m
$ koopman, die zijne betalingen staakt.
cessare, I vi ophouden, eindigen; gaan liggen (van den wind); $ de betalingen staken, liquideeren; II ""rsi, vr zich onthouden, afstand doen; weggaan; III vt eindigen, een dnde maken; verschuiven, uitstellen; cessi Dio eke . .. , God verhoede
dat,
cessazione, f beeindiging; het ophouden,
onderbreking; senza "", zonder ophouden.
cessino, m beer, secreetmest.
ITALIAANSCH.
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cession a 'rio, m 1'1 cessionaris.
cesslone, ! cessie, afstand, overlating.
cesso, I m zie cessazione; 2 privaat, W. C.;
3 sccreetmest; II p pass van cedere,
llaast ceduto.
cesta, f groote tcencn korf of maud; lastk~rf, vischben, vischfuik; mandenwagen;
a ceste, in overvloed.
cesta'io, m mandenmaker.
cestella, I mandje, korfje.
cestinare, vt in de papiermand gooien, niet
opnemen (een artikel)
cestlno m papiermand; bordenmand; duivenmand; hoenderkorf; loopmand voor
kinderen.
cestlre, vt ~ wortelscheuten maken, uitstoelen.
cesto, tit I bos gras of bloemen; bussel;
struik, stoel; groep boomstompen; 2
draagkorf, lastkorf, mand; 3 gordel, ceintuur; 4- III vechthandschoen; bel ,...." een
mooic fat.
cestoidei, m (klasse der) lintwormen.
cestone, m groote mand, was!:hmand.
cesura, I caesuur, verssnede.
ceta' ceo, agg ~ tot het geslacht der walvisschen behoorende; sost m walvisch;
celacei, PI cetaceen, walvischachtige
zoogdieren.
ce'tera, I l' eiter.
cetera, zie eccetera; cetere, pi verwarring,
omhaal.
ceterare, v·i de citer bespelen.
cetlna, I cetine, een vetstof.
dto, m bepaalde klasse (van menschen);
stand, rang; "" medio, middenstand;
mercantile, koopmansstand.
0ceto, m walvisch.
cetra, I l' citer; fig lier.
cetracca, I If. miltkruid.
cetrina, f ~ zie cedronella.
cetriublo, m If. komkommer; fig domkop.
chauffeur, m chauffeur.
che, I pron rei. die, dat, welke, wat (ook gebruikt in de plaats van del (della) quale,
al (alia) quale, col quale, enz.); nel tempo
"" .... , ten tijde dat;nelmese "" ... , in de
maand, waarin .... ; 10 trovai ,...., dormiva
ik yond hem slapende; II (sost m) it ~
avvenne nell' anno, wat in het jaar gebeurde; al "" risposi, waarop ik antwoordde; (mod avv) con "", onder voorwaarde; un "'"', un. minimo~, een iets,
een klein weinig; un certo "", een zeker
iets; un gran "", een groot iets; iets heel
bijzonders; III (pron interr) "" studio late?
welke studies doet gij? "" dolore sentira,
welk cen smart zal hij gevoelen; "" di jJiu?
wat nog meer? a ~? waartoe; a,...., lare,
om wat te doen? IV coni opdat, dat, of,
tenzij; non appena 10 vide"" 10 riconobbe
subito, nauwelijks zag ik hem, of ik her-
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kende hem; nessuno se non ~ sia 10 lie, chla'cchlera, I gezwets, gebeuzel, geklets;
omhaal van woorden, los gerucht, kletsniemand tenzij hij gek is; di guisa ~ ... ,
praatje; chiacchicre! praatjes, onzin! aver
zoodanig dat ... ; mangia ~ pare una
molta ----, veel praten, kletsen; slare sulle
bestia, hij eet alsof het een beest ware;
chiacchiere, naar aile kletspraatjes luistaci 0 ~ 'io . , ., zwijg of ik zal .... ; per
teren; tener qd a~, iemand aan den praat
buono ~ sia, hoe goed het oak zij; ~ io
houden, door gebabbel ophouden.
ceda? zou ik toegeven? St, ~ gliel' Ito
detto, wis en zeker heb ik het hem gezegd; chlacchlerare, vi kletsen, bab belen; valsche
~ anoi, jnist het tegendeel.
geruchten verspreiden.
che, coni want; omdat; opdat; interj wat! chlacchlerata, t praatje; fig verwarde redeloop heen! wat zou 't! wat het oak zij.
voering; kletserij.
checche, pron wat ook, wat het oak zij.
chlacchlerl' cclo, tit gepraa t, gebabbel, verchecchessla, pron wat het ook zijn mage; wat
ve1end geklets van veel personen.
check, m $ check.
[(welke) oak. chlacchlerina, j praatje; dronkemansspraakchele, t pi scharen (van kreeft &).
zaamheid.
0chelldro, m I zeeschildpad; 2 waterslang. chlacchlerlo, m aanhoudend gepraat, gechenopodlo, m l\'. ganzevoet.
babbel, geklets,
chepi, tit ~ kepi.
chlacchlerona, j praatzieke vrouw, babbelche'ppla, I i£! elft.
kous.
cheque, m $ check.
chlama, j afroeping (van namen); ~ appel.
cherco, zie cMerico.
chlamare,I vt I roepen, toe-, aanroepen, wekchercuto, agg getonsnreerd.
ken, oproepen; 2 noemen, heeten; 3 na
che'rica, chi~'Tlca, f tonsuur.
zich sleepen, tcngevolge hebben; 4 vrache'rieo, m zie chierico.
gen, inviteeren (bij het kaartspel); ~
cherlcuzzo, m scheldnaam voor geestelijke,
all'adunanza, oproepen voor de vergadeweinig gezien geestelijke.
ring; ---- aile armi, ~ onder de wapens
cheri po, m paarlemoer.
roepen, in 't geweer roepen; ~ un cavallo,
chermes, m kermes, scharlakenluis.
een paard met de teugels besturen; ~ qd
chermlsl, chermlsino, m karmozijn rood.
in giudizio, iemand voor het gerecht roecherublno, cherubo, m cherubijn, engel.
pen; II ----rsi, vr heeten, zich noemen; zich
chetamente, avv stil, zwijgend, zonder geverklaren, houden voor; ~rsi contento,
raas, in 't verborgen.
soddisjatto, zich tevreden, voldaan verchetare, vt doen zwijgen; stilte gebieden;
klaren; ----rsi luori d' una cosa, met een
stillen, geruststellen; ~rsi, vr zwijgen,
zaak niets meer te doen willen hebben;
verstommen, stil, rustig worden; gaan
III vi duiden, wijzen op.
liggen (wind).
chlamata, j toeroep, aanroep; opvordering,
chetlchella, a ~ of alla ~, mod avv in aile
uitnoodiging, benoeming, verkiezing; opstilte, heimelijk, in 't verborgen, stilroeping; ~ appel (signaal); drukknop (v.
zwijgend.
electrische schell; verwijzing, renvooi (in
chetlno, agg stil, zoet (van kinderen).
geschriften).
cheto, agg stiIzwijgend, stil, rustig, bedaard; chlamatore, m roeper, roepende.
acqua cheta, stilstaand water; ~ ----, Chianti, m Chiantidal; Chiantiwijn.
zeer zacht, stilletjes, heimelijk; alla cheta, chlappa, j het vangen, vangst, winst; buit;
zander geraas, zonder tegenspreken; in
uitstekende rotssteen; P achterste.
alle stiI te, stilletjes; star ~, zijn mond chlappaml'nchlonl, m indecl boerenbedriehouden, geheim houden; bedaard blijven;
ger.
zich kalm, rustig houden.
chlappamosche, m indecl ~ zonnedauw; ~
cheton chetone, avv heel stilletj es, in 't
vliegenvanger; fig leeglooper, dagdief.
grootste geheim.
chlappanu'voJl, m indecl opgeblazen mensch,
chi, I pron rei. & dim. die, hij (zij) die; depraalhans.
gene; degene die; welke; wie ook, een chlappare, vt vatten, grijpen, vastpakken,
ieder, ieder die; a ,-...." aan wien, aan wie;
vangen; ---- qd a qc, iem. ergens op bedegene, die(n); a ---- Dio vuol male gli
trappen, iem. overvallen bij iets.
toglie il senna, dien God in 't verderf wil chlapparello, chlappereJlo, m val, valstrik,
storten, ontneemt hij het verstand; chi .....
list.
chi . .. , deze ... , gene ... ; II pron interr. chla'ppola, I kleinigheid, nietigheid; jig lichtwie? welke? wat voor een? ~ che sia of
zinnig mensch.
---- si sia, wie oak, wie het ook zijn mage; Chiara, I Klara.
~ mai, wie ook maar? ---- mai 10 pensava, chiara, I eiwit.
wie had het ooit gedacht; non so ~, ik chlaramente, avv helder, duidelijk.
weet niet wie (hij was); ---- 10 sa ? wie weet chlaregglare, vt opklaren, ophelderen.
chiarello, m bleekroode wijn.
(het)?
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chlaretto, agg licht, helder; F aangeschoten.
chlareua, f helderheid, klaarheid, glans,
doorzichtigheid, reinheid, duidelijkheid;
beroomdheid; adel.
chlarlflcare, vt klaar, helder, duidelijk maken; zuiveren, klaren (vloeistoffen).
chlarlflcazlone, f zuivering; verklaring, verduidelijking.
chlarlna, I 1" klaroon.
chlarlre, vt klaar, duidelijk, helder maken,
klaar bewijzen, verklaren; klaren, zuiveren (vlooistoffen); -rsi, vr klaar, duidelijk, helder worden.
chlarl'sslmo, agg (met signore) opschrift op
brieven = WelEdele Heer.
chlarltii, t zie chiarezza.
chlarlto' 10, m machine voor zuivering van
olijfolie.
chiaro, I agg helder, duidelijk, licht, klaar,
glanzend, lichtend, doorzichtig; beroemd,
voornaam, oprecht; - del vino, beneveld
(door den wijn); II sost m klaarheid, helderheid; licht; duidelijkheid; al'"-' di luna,
in den maneschijn; lar '"-' qd di qc, iem.
over iets inlichten; mettere (porre) it.
'"-' qc, iets in 't reine brengen, ophelderen,
verklaren; venire in '"-', aan 't licht komen;
venire in - di qc, over iets tot klaarheid komen.
chlarore, m schijn, glans, helderheid, doorzichtigheid.
chiaroscuro, m (Pitt.) clair-obscur; licht en
donker, lichteffecten op donkeren achtergrond.
chlaroveggente, agg helderziend, clairvoyant;
scherpzinnig.
chlaroveggenza, I helderziendheid; scherpzinnig heid, helder inzicht.
chlassaluola, I '"-'010, m steenen waterloop
(om regenwater af te vooren).
chlassare, vi leven, geraas maken.
chlassata, I geraas, leven; scherts, grap;
luidruchtige pret, rumoerige partij; hevig
gescheld.
I chlasso, m geraas, leven; drukte, luidruchtigheid, scherts, grap, plagerij; lar '"-',
leven maken; lare qc per '"-', iets uit
scherts, voor de grap doon.
2 chlasso, m enge straat, straatje.
chlassone, m grappenmaker, druktemaker;
agg druk, luidruchtig.
chlassoso, agg druk, luidruchtig, rumoerig.
chlatta, f veerpont; platte, platboomde
chlatto, agg plat; platboomd.
[schuit.
chlava' ccio, m groote grendel.
chlavarda, I schroefbout.
chlavare, vt met den sleutel sluiten; vastnagelen, met nagels, spijkers bevestigen.
chlave, f I sleutel; lig middel, weg, oplossing;
2 kraan (v. waterleiding); 3 L:>. muuranker,
muurbout; 4-.1' muzieksleutel; 5 .I' klep (v.
blaasinstrumenten); '"-' da accordare, .I'
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stemsleutel; '"-' di casa, huissleutel; '"-'
lalsa, valsche sleutel, looper; '"-' inglese,
Engelsche sleutel; '"-' della volta, sluitsteen (v. e. gewelf); CMavi, Sante Chiavi,
de sleutels van den H. Petrus, pauselijk
wapen; aver sotto '"-', onder slot, gesloten
houden; esser luori di '"-', niet stemmen,
niet in den goeden toon zijn; girare il '"-',
den sleutel omdraaien.
chiavetta, t sleuteltje; kleine kraan; klepje.
chla'vlca, I diep afvoorkanaal
chlavlstello, m grendel; baciare il '"-', ergens
niet meer terug kunnen of willen komen;
levare il '"-', ontgrendelen; mettere il '"-',
den grendel verschlliven; mettersi il '"-'
alla bocca, zich een slot op den mond
leggen, zwijgen; rodete i chiavistelli, op
den stang bijten, zich verbijten van woede.
chlazza,! vlek (op de huid); bloedvlek; levervlek; li! zOllnevlek.
chlazzato, agg gevlekt, gespikkeld, bont.
chlcca, I suikergood; bonbon.
chl'cchera, I kom, kopje; een kopje vol.
chlcchessla, pron wie het ook zij, wie ook.
chlcchlrlata, t hanengekraai.
chlcchlrlchl, m kiekerekie, kukeleku.
chlcco, m korrel; kern; (koffie)boon; bes;
suikergood, snoopgood.
chledente, agg vragend, eischend.
chledere, vt verlangen, eischen, vorderen,
vragen, verzoeken, begeeren; '"-' una
donn-a, om de hand eener vrouw vragen;
'"-' perdono, vergiffenis vragen; '"-' in
prestito, te leen vragen.
chledl'blle, agg vorderbaar.
chleresla, I geestelijkheid; clerus.
chle'rlca, f tonsuur.
chle'rlco, m misdienaar, koorknaap, koster;
kerkdienaar die de eerste wijding ontvangen heeft.
chiesa, I kerk; kerspel; parochie, pastorie;
dire, dime in '"-', van den kansel afkondigen; quando non c'e perde la '"-', waar
niet is, verliest de keizer zijn rech t.
chlesastro, m ijverig kerkganger, bidbroeder; agg kerksch, streng kerkelijk gezind.
chlesetta, I kleine kerk.
chlesOla, I J,. kompashuisje.
chlesta, f eisch; vordering; verzook; bede,
vraag; lar la '"-', om de hand (van een
meisje) vragen.
chlesu'ccia, f onaanzienlijk kerkje.
chlesu'cola, f kleine, slecht onderhouden
kerk.
chlesuola, I alleenstaand landelijk kerkje.
chlfel, chl'felle, m halvemaantje (broodje).
chi' gila, f J,. ldel.
Chili, m Chili.
Chlllano, m Chileen; C""', agg Chileensch.
chlll'fero, (agg) vasi chiliferi, pi chijlvaten.
chlllficazione, I chijlvorming, melksapvormingo
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chilo, m I chijl, melksap; 2 kilo; lare it ~,
een dutje doen na den eten.
chllogramma, t kilogram.
chllogra'mmetro, m kilogrammeter.
chllogrammo, m kilogram.
chllolltro, m kiloliter.
chllllmetro, m kilometer.
chimera, I (Mit) chimere; hersenschim; ongerijmde verdichting.
chlmerlco, agg hersenschimmig, ongerijmd,
ingebeeld.
chlmerlzzare, vi hersenschimmen hebben,
dwaze inbeeldingen hebben.
chl'mlca, t scheikunde, chemie.
chlmlcamente, avv langs scheikundigen weg.
chl'mlco, agg chemisch, scheikundig; sost m
scheikundige, chemicus.
chlmo, m chimus; spijsbrij.
chlmllsl, I spijsbrijvorming, chymosis.
I china, I helling; afloopend land; (mod avv)
alia "', afwaarts, bergaf; tasciar andare
l'acqua aUa~, de dingen hun loop laten
2 china, I kina, kinabast.
[gaan.
3 China, t China.
chlnachlna, I ~ kinabast; kinaboom.
chin are, I vt naar beneden gaan, neerbuigen,
doen dalen; (de oogen) neerslaan; '" it
capo, het hoofd buigen, een buiging maken; lig zich buigen, zich voegen, zich
schikken; II ,....,rsi, vr zich neerbuigen;
bukken; cen buiging maken, zich overgeven (aan droefheid); III vi ondergaan
(der zon); lig aan invloed vediezen.
I chlnato, m helling; overhangende zijde;
agg hellend.
2 china to, agg met kina bereid, kina-.
chlnca'glle, I pt ijzerkramerijen, quincaillerie.
chlncagllere, m handelaar in ijzerkramerijen.
chlncagllerla, I ijzerkramerij, Manusje-vanchlnchlna, I kinabast.
[alles.
chlnea, I tdganger, hakkenei; lastpaard.
chinese, agg Chineesch.
Chinese, m Chinees.
chlnetoscllplo, m kinetoscoop.
chlne'vole, agg buigzaam.
chlnlno, m kinine.
chino, I m helling, afhellend terrein; andare
at ,...." afwaarts gaan; lig in verval geraken; 2 agg neergebogen; gekromd, gebukt;
hangend (hoofd); afloopend (terrein);
lig deemoedig, terneergeslagen.
chlllcca, I slag, houw, stoot.
chloccare, vt slaan, afranselen; vi met de
zweep klappen.
chlllccla, I kloekhen, broedhen.
chlocclare, vi kloeken (hoenders); kletteren,
klepperen (van losse hoefijzers).
chlocclata, I broedse1; aantal kuikens.
chlllcclo, agg heesch, schor; onwel.
chlllcclola, I slak; schroefmocr; gedraaide
zeeschelp; wenteltrap; scala a ,...." wente1-
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trap; klein prulhodoge; essere come Ie
chiocciote, F zeer huiselijk zijn; lare it "',
de beenen optrekken in bed.
chlocclollno, m kleine slak, wijngaardslak.
chlllcco, m knal met de zweep.
chloccolare, vi slaan, fluiten (van meeds en
andere vogels).
chloceollo, m slag (van nachtegaal, meerl &).
chilleeolo, m vogelfluitje, lokfluitje (voor
vogels).
chiodalulllo, m spijker-, nagelsmid; F schuldenmaker; berenmaker; T schele hoofdpijn, migraine.
chlodame, m spijkerbak.
chloderla, f spijkerbak; spijkerwinkel; spijkeffabriek.
chilldo, m nagel, spijker; F schuld; schulden;
cose da chiodi, ongerijmde, domme dingen;
lare of piantare un ,...." iets koopen zonder
te betalen, beren maken; pigliare a ,...."
op borg koopen, poffen; stare at ,...." ijverig
bij den arbeid ziJn; tener at ,...., qd, iem.
streng bij zijn arbeid houden; 0 quello
o chiodi, F kiezen of dee1en!
0ehlllma, f hoofdhaar; manen (leeuw,
paard); stralenkrans van een komeet.
ehlomato, agg behaard; met lange manen.
chills a, t giosse, korte uitlegging of verklaring.
chlosare, vt verklarende aanteekeningen
maken, verklaren, uitleggen; glosseeren.
ehlosatore, m uitlegger; glossenmaker, bediller, vitter.
chills co, m kiosk.
chlostra, f donkere ommuurde plaats; kloosterhof; k100ster.
chlostro, m afgesloten plaats; kloosterhof,
(met zuilengangen); klooster; lig klo05terlev en; 0 hoI.
chlotto, agg stil, bedaard; '" ~', doodstil.
chlovare, vt zie inchiodare.
chlovolo, m ploegnagel.
chlragra, t T handjicht.
chlragroso, agg aan handjicht lijdend.
chlrografa'rlo, agg !'t handschrifteJijk; sost
m schuldeischer wiens aanspraak slechts
op een eenvoudige schuldbekentenis gegrond is.
chlrografo, m handschrift; schuldbekentenis.
chlrologla, t handspraak, vingertaal.
ehlromanzla, f chiromantie, waarzeggerij
uit de Jijnen der hand.
ehlrotterl, m pt ~ handvleugeJige zoogdieren; vledermuizen.
chlrurgla, I chirurgie, w·ondhee1kunde.
ehlrurglcamente, avv chirurt(isch, heelkundig.
chlru'rglco, agg chirurgisch, heelkundig.
chlrurgo, m chirurg, heelkundige; opereerend geneesheer.
Chlsciotte, Don ~, m Don Quichote.
chlsslsla, pron (indect) wie ook, wie het ook zij.
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chltarra, t l' gitaar.
chltarrlno, m I' kleine gitaar; romp ere it ' "
a qd, F iem. vervelen, lastig vallen.
chltarrlsta, m gitaarspeler.
chlu, m 31! ooruil, oehoe.
chlucchlurla'la, f wild, veelstemmig geraas;
ka ttenmuziek.
chlydilOda, j sluiting, afsluiting; heg; hek;
schot, schutsel.
chlu'dcre, I vt sluiten, afsluiten, insluiten;
'" una contrattazione, een verdrag sluiten,
een overeenkomst treffen; '" un occhio,
een oog toedoen, doen alsof men niets
ziet; '" un vaso, een vat dichtkurken; '"
un via, een weg afsluiten; II vi sluiten,
dichtgaan; III r-rsi, vr zich afsluiten,
dichtgaan (bloemen); betrekken (lucht).
chludlmento, m sluiting; afsluiting.
chlunque, pron (indecl) al wie, wie ook, wie
het ook zij.
chlurlare, vi krijschen (van een uil).
chlurlo, m :lJ! wulp, pluvier; fig uil, domkop;
soort vogelvangst met den uil.
chlusa, f sluiting, afsluiting; omheining;
hinderpaal; beletsel; dam; waterkeering;
slot (v. brief); nauwe vallei; mettere in
' " qd, iemand in de doos stoppen.
chluslno, m sluitsteen, deksteen (v. graf,
afvoerkanaal, secreetput &); afgesloten
vakje in een kast; klep; deur (van bakkersoven).
chluso, m heg; heining; omheinde plaats;
park (voor vee); II p pass & agg gesloten,
dicht; luogo ,....." omheinde plaats; tempo
,....." betrokken weer; a porte ch-iuse, met
gesloten deuren.
chlusura, j afsluiting; sluiting; traliehek;
slot; voor leeken afgesloten gedeelte van
een klooster, clausuur.
el, (voor ne verandert ci in ce); I avv hier,
daar; er, er op; daar, daarheen; risponderci,
erop antwoorden; ci vado, ik ga erheen;
voglio andarci, ik wil er heen gaan; non
ci badare, let er niet op; non ce n'e pill,
er is niets meer van; II pron pers ons;
ci disse, hij zeide ons; non ci persuase, hij
overtuigde ons niet.
claba, m > schoenlapper, knoeier.
clabare, vi F zwetsen, kletsen, opscheppen.
clabatta, I oude schoen, slof; fig afgeleefde,
vervallen vrouw; ciabatte e cenci, oude
rommel; (mod avv) in ciabatte, op zijn slofclabattare, vi sloffen.
[fen.
clabattata, j warp, slag met een slof of pantoffel.
clabattlno, m schoenlapper; jig stumper,
knoeier; P speeksel, spuug.
clabattone, m iemand met sloffenden gang;
F knoeier, stumper; agg slaffend, slenterend.
clabone, m clabona, f babbelkous, kletskous;
opgebla:l;en, verwaande persoon.
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cla'cehero, m ,.....,a, f slecht sujet, deugniet;
slech t wijf.
cia' cela, f bemoeial.
claeelare, vi zich druk maken over een
andermans zaken, zich indringen.
claecino, m kleine bemoeial.
clacclone, m ,.....,ona, f bemoeiziek persoon,
indringer, indringster.
clacco, m varken, zwijn; vraatzuchtig persoon; agg vull, smerig; gettar Ie perle in
bocca al,....." parels voar de zwijnen werpen.
clalda, f oblie, wafe!.
claldona'lo, m wafelbakker.
claldone, m wafel; oblie.
claltrona, I vuil, slordig wijf; slecht vrouwspersoon.
claltrone, m vuil, liederlijk, gemeen, verloopen sujet; knoeier, stumper.
claltronerla, t vuilheid, schaamteloosheid;
gemeene daad.
ciambella, t gebak in kringvorm, kransje;
ringvormig kussen, windkussen; bril, zitting (v. closet); ivoren ring (voor kinderen
bij het tanden krijgen); krulletje op de
slaap, accroche-coeur; lar la ,....." in een
kring ronddraaien (v. e. paard).
clambellanato, clamberlanato, m waardigheid van kamerheer.
clambellano, clamberlano, m kamerheer.
clambolare, vt onzin praten, kletsen.
clambollo, m domme praat; onzin.
clambolone, m zwetser; kletskous.
clamme'ngola, I domme praat; onzin.
clampanelle, I pi dare in,....." bokken schieten;
fiaters begaan; verwarde taal spreken;
iemands verwachtingen teleurstellen.
clamplcare, vi struikelen, strompelen.
clamplcone, m iemand met een strompelenden gang; lare un ,....." struikelen, bijna
vallen.
clana, f ruw, liederlijk, vuil wijf, slons.
clanata, f vischwijvengedrag, vischwijvenclanca, I F been.
[taal.
clancerella, I lichtzinnig gesnap, luchtig
praatje.
cla'ncla, f praatje, oppervlakkig gesprek;
ciance! praatjes! larie!; riuscire in "', op
niets uitloopen.
clanclafru'scole, I PI nietigheid, kleinigheid;
onzin; rommel.
.
clanclare, vi kletsen, babbe1en, gichelen,
schertsen.
clanclatore, m ",trice, I babbelaar; babbe1kous.
cianci care, vi moeielijk, hakkelend spreken;
langzaam, lusteloos handelen; kieskauwen; vt. '" una lingua, een taal radbraken.
clancione, m kletskous, babbelaar.
clanclugllare, vi stotteren, stamelen.
clanclugllone, m stotteraar, brabbe1aar.
clanclume, m een hoop onzin.
cianesco, agg gemeen, plat, plebejisch.
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cianfrusa' gila, f kleinigheid, nietigheid.
ciangolare, vi kletsen, onzin, dwaasheid
vertellen.
clangottare, vi onduidelijk spreken, stamelen; vt. ~ una lingua, een taal slecht nit·
spreken, radbraken.
clangottlo, m gebrabbel, brabbeltaal.
ciangottone, m stotteraar, brabbelaar.
cla'nlco, agg cyaan-; acido ~, blauwzuur.
clanlo, m woest geschreeuw, gemeene herrie.
r ciano, m schooier, schoft, ploert.
2 cl'ano, m If. korenbloem.
clanogeno, m cyaangas.
clanosl, f blauwzucht, blauwe gelaatskleur.
clanotico, agg lijkklenrig, vaal.
cia'ppola, f graveerstift.
claramellare, vi veel babbelen, honderd uit
praten.
clarla, f keg gesnap; redevoering zonder pit
of geest; babbelzucht; lasterlijke praatjes.
clarlamento, m geklets, gepraat, gebabbel.
ciarlare vi kletsen, babbelen, onzin praten.
clarlata, f gepraat, valsch gerucht.
clarlatanerla, f charlatanerie, kwakzalverij,
marktschreeuwerij.
clarlatanesco,
agg
kwakzalverachtig,
schreeuwerig.
clarlatano, m charlatan, marktschreeuwer,
kwakzalver, zwetser.
clarlatore, m zwetser.
ciarllere, m kletser; babbelkous; agg babbelachtig, praatziek.
ciarpa, f sjerp; degenriem; halsdas; rommel; rommelzoo.
clarpame, m hoop rommel, oude kleeren;
hoop dorre blaren &.
clarpare, vi zie acciarpare.
clarpone, m knoeier, stumper.
ciarpume, m zie eiarpame.
clascheduno, pron zie ciaseuno.
clascuno, pron ieder, ell<; iedereen, wie ook.
clbare, vt spijzigen, voeden, voederen;
proeven; ~ rsi, vr zich voeden.
clba'rla, f voedsel, spijs, levens-, voedingsmiddelen.
clba'rlo, agg voedzaam, voedend, voedings-.
clbo, m spijs, voedsel, eten; voeder (van
dieren); cibi, PI levens-, voedingsmiddelen; ~giornaliero, dagelijksch brood;
""'spirituale, geestelijk voedsel, Gods
woord.
elbOrlo, m ciborie; hostiekelk.
elbreo, m kippenragout; fig mengelmoes.
cica, f kleinigheid, bagatel.
cicala, f cicade, soort boomkrekcl; fig
lastige kletser, ratel.
elealamento, m geklets, gebabbel, gepraat.
elealare, vi kletsen, vervelend dazen; konkelen.
clealata, f doelloos gepraat, geklets.
clcale'cclo, m gepraat, gebabbel, gekout.
cleallno, m boomkrekeltje; kletser; F soort
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wafel of oblie; (Scherz) ontstemde piano.
cicallo, m aanhoudend en verward gepraat.
cicalone, m kletser, wauwelaar.
cicatrlce, f litteeken.
cleatrlzzare, vi heelen, een litteeken vormen.
clcatrlzzazlone, f heeling van wonde, litteekenvorming.
clcea, f sigareneindje; F klein ventjE' ..
ciccaluolo, m inzamelaar van eindjes sici' ccla, f F vleesch.
[gaar.
cl'cciolo, m 't stul<je nitgebraden renzel,
kaantje.
cicciona, m dikke vrouw. . .
cieclone, m kleine bloedzweer; dikzak.
ciecloso, agg vleezig, vet, stevig.
cicerblta, f If. melkdistel.
cicerchla, f If. wikke.
cl'cero, m ciceroletter.
Cicerone, m W Cicero; ~, vreemdelingengeleider, gids; cicerone.
ciclsbeo, m galant, huisvriend; minnaar.
CI'c1adl, f PI Cycladen (eilanden).
clcla'mlno, m If. alpenviooltje, cyclamen.
cI' cllco, agg kringvormig; "yclisch.
ciellsmo, m wielersport.
elcllsta, m wielrijder.
ciell'stleo, agg wielrijd-, rijwiel-, fiets-.
cicIo, m kring, cirkel, kring, loop, omloop,
cyclus.
cieliilde, f cycloide, radlijn.
cicIometro, m cyclometer, kilometerteller.
ciclone, f cyc100n wervelstorm.
cleliipe, m Cycloop.
elcIopleo, agg cyclopisch.
cleogna f ~ ooievaar.
cieognlno, m jonge ooievaar.
cieiirla, f If. cichorei.
cleuta, f If. waterscheerling.
cleuta'rla, f If. dolle kervel.
eldonlato, m zie cotognato.
cieea, f inkeping (voor houtschroef); blindmaking; is} kleine aal.
cleeamente, avv blindelings, onbezonnen,
zonder overleg.
deco, I agg blind, verblind; condotto ~,
verstopte waterleiding; finest1'a eieca,
blind, toegemetseld venster; fossa cieea,
overdekte kuil; intestino ~, blinde
darm; lanterna cieca, dievenlantaarn;
lettera cieca, anonieme brief; vicolo ~J
doodloopende steeg, slop; (mod avv) alla
cieca, blindelings, als een blinde; II sost
m blinde, blindeman; in terra di ciechi
beato chi ha tin occhio solo, in 't land der
blinden is eenoog koning.
clelo, m hemel; hemelrijk; lucht, klima at;
luchtstreek; gewelf, deksel; zoldering;
weer, weersgesteldheid; a ~aperto (seoperto), onder den blooten hemel; ~stel
lato, sterrenhemel; eambiare it ~, van
klimaat, van lucht veranderen; faccia

cifra
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il ~, de Heme! geve; giuro al ~, ik
zweer het bij den Hemel, bij God; levare
a ~, ophemelen; piovere a Giel ratto,
regenen of de wolken barsten; porre. in~,
portare a ~, tot in de wolken verheffen,
ophemelcn; non stare ne in ,........, ne in terra,
hoogst onwaarsehijnlijk zijn.
cifra, f cijfer, naamteeken, monogram;
cijferschrift, geheimschrift.
clfrare, vt ehiffreeren, in geheimschrift
sehrijven; van een monogram voorzien,
teekenen; in cijfers llitdrukken.
ci'glio, m (Pl. Gigli & ciglia) wenkbrauw;
wenkbrauwboog; rand;
grachtrand,
grafrand; abbassare Ie ciglia, de oogen
neerslaan; baiter Ie ciglia, knipoogen;
(mod avv) in un batter di~, in een oogwenk.
ciglione, m rand van graeht of straat;
hoogte, kleine dam, kade.
clglluto, agg met zware wenkbrauwen.
clgna, f Tiem, gordel, ceintuur; eigne, PI
broekdraagbanden, bretels; leiband; tencr qd per Ie eigne, iem. aan den leiband
houden, niet vrij la ten in zijn handelingen.
clgnala, f JR, vrouwelijk wild zwijn.
cignale, m JR, wild zwijn, ever.
clgnare, vt met een riem vastsnoeren; optuigen, een paard singe1en.
cignata, f slag met cen riem, striem.
clgnatura, f het omsl uiten, omgorden;
verankering (van een gcbouw).
cl'gnere, vt Gingere.
cigno, m ~ zwaan, m; fig uitstekend dichter, zanger; il canto del ~, zwanenzang.
clgnolo, m kleine riem; sous-pied.
cignone, m sterke riem; hangriem (van
rijtuig) .
cigolamento, m geknars (van wagens);
clgolare, vi knarsen, kr~ken, piepen;
fa peggior ruota del carro e quella che
cigola, het sleehtste tad piept het meest.
cigolio, m aanhoudend gekna1's, gekraak.
cilecca, f plagerij, seherts, grap; uno Ita
latta ~alla marte, iem. is den dood juist
on tsprongen.
cllestro, agg hemelsblauw.
clllare, agg wenkbrauw-.
CIII' Cia, t Cilicie.
elll'cio, m haren boetekleed; boetgordel,
lastig, vervelend mensch.
clllegla, t ke1's.
clllegla'io, m kersenventer.
cllIegio, m If. kerseboom.
clllegluolo, agg kersrood.
clllndrare, vt walsen, glanzen, mangelen;
voUen; carta
cilindrata, gesatineerd
papier.
clllndratura, f het walsen, glanzen, mangelen, satineeren, voUen.
clll'ndrlco, agg cilindriseh, rolrond.

cincischio

cillndro, m eilinde1'; wals, 1'01; hooge hoed;
haspel, windas; cappello a ~, hooge
hoed; ~ del lume, lampeglas.
clll'zlo, m zie cili' cia.
elma, f top, spits, hoogtepunt, toppunt;
fig hoogste volmaaktheid, ~ d'uama,
cen uitstekend, voortreffelijk mensch;
(mod avv) da~, di~, van de hoogte af;
in ~, bovenop; mettere in ~ qd., iem. erg
ophemelen.
cimare, I va afpunten (haren, planten);
de toppen afsnijden; knott en (boomen);
scheren (laken); de jonge scheu ten aI·
vreten; II vi den kop hoog dragen (paarden);
clmasa, f .6. gevellijst, kroonlijst.
clmatore, m lakenscheerder.
clmatura, I scheerwol; het seherell (v. laken).
clmbala'ria, f ~ muurleeuwenbek, cimbaalkruid.
cl' mberli, esser in ~, in vroolijke stemming
zijn (door den wijn).
Clmbrl, m pi QJ Kimbren.
clmello, m zeldzame, kostbare antiquiteit,
kostbaarheid, zeldzaamheid.
clmentare, I vt op de proef stellen; in gevaar
brengen, op 't spel zetten; (goud) toetsen,
louteren; II ~rsi, vr zich aan een gevaar
blootstellen, zijn leven op 't spel zetten.
clmento, m gevaarlijke proef; waagstuk,
risico; mettere a ~ la vita, zijn lev en op
't spel zetten.
clmentoso, agg. gevaarJijk, gewaagd.
ci'mlce, f wandluis; roestvlek (op planten);
punaise.
cimlcla'io, m wandluizenest; oud, vuil huis.
cimlero, m QJ helmkam, helmsieraad.
eiminea, clmlnlera, f ,J,. schoorsteenpijp.
clmltero, m kerkhof.
cI'molo, m zachte jonge scheut del' planten.
clmos(s)a, f zoom, zelfkant.
clmurro, m verkoudheid, droes (v. paarden);
snot (v. kippen).
Clna, f China.
cinabrese, m roodaarde; roodseJ.
einabro, m vermiljoen, cinnaber.
cl'ncia, f mees; ~ bigia, zwartkopmees;
grossa, koolmees,
romagnuala,
zwarte mees.
clnclallegra, f ~ koolmees.
cinciarella, f ~ pimpelmees.
clnci'gllo, m kwast, franje.
cinellla, f .l!<. chinchilla.
cincinno, m haarlok, 10k, haarkrul.
clnclschlare, clnclstlare, vt seheef, ongelijk
afsnijden, slecht afsnijden, afhakken;
F langzaam en i met tegenzin werken;
(fig) ~ Ie parole, in afgebroken woorden
spreken.
clnci'sehlo, m ongelijke snede, afknipse1;
uitrafeling; uitgezakte zoom; langzaamheid in 't werken, besluiteloosheid.

cincischione
clnclschlone, m treuzelaar; langzaam, besluiteloos persoon.
clnMo, m schandknaap.
clnema'tlca, t bewegingsleer.
clnematrografo, m kinematograaf, kino,
bi05COOp.
clnera'rla, t ~ aschkruid, wilde andijvie.
dnera'rlo, agg asch-; urna cineraria, aschkruik, urn.
clnereo, agg. aschkleurig, aschvaal, grauw.
elnese, m Chinees.
clnetlco, agg. kine tisch.
clnetoscopio, m kinetoscoop.
clngallegra, t 3t koolmees.
cI'ngere, vt omsluiten, omvatten, omgorden, omsingelen, aanbinden, aanknoopen; ~ d'assedio, belegeren; ~rsi il
brando, het zwaard aangorden.
cI'nghla, m singel, riem.
clnghlale, m ~ wild zwijn, everzwijn.
clnghlare, vt zie cignare.
cI'nghlo, m kring; kring in Dante's bel.
cI'ngolo, m strik, lendenkoord, gorde1,
singel.
clnguettare, I vi stamelen (van jonge kinderen); babbelen; zonder zin praten;
kweelen tjilpen (v. vogels); ~di qc, ergens over praten zonder er iets van te
weteu; II vt ~ una lingua, een taal slecht
spreken; ~qc, iets als een papegaai napraten.
clnguettlo, m aanhoudend gesnap, geklets.
cinlcamente, avv cynisch.
ci'nlco, agg cynisch, hondsch, schaamteloos, gevoelloos; sost m cynicus, cynisch
wijsgeer; avv cynisch.
clnl' gia, t heete asch.
clnl' glia, t chenille, chenille band.
cl'nlpe, t galwesp.
clnlsmo, m cynisme.
cl'nnamo, cinnamomo, m ~ kaneelboom;
clno, m ~ wilde roos.
[kaneelbast.
clnocefalo, m ~ baviaan.
cinoglossa, t ~ hondstong.
cinosura, t lil Kleine Beer.
cinquanta, num vijitig.
cinquantamila, num vijftigduizend.
clnquantesimo, num vijftigste.
clnquantlna, t vijftigtal.
clnquantlno, m ~ soort mars.
cinque, num vijf.
clnquecentlsta, m schrijver of kunstenaar
uit de 16e eeuw (1500-1600).
clnquecento, num vijfhonderd; il ~, de
zestiende eeuw.
cinquefogUe m ~ vijfvingerkruid.
cinquemila, num vijfduizend.
clnqulna, j vijftal; kien (rij van 5 nummers
in het kienspel); serie van 5 nummers in
een loterij; X vijfdaagsche soldij.
clnta, j ringmuur; degenriem, omheining,
gordel_

ciondolone
cinto, m gorde1, ringmuur, rand, om de
maan; ~ erniario, breukband.
clntino, m kort onderkleed.
cI'ntola, I middel, heup; lijfriem, gordel;
aver, tener a ~, op de heup dragen, aan
de he up hebben hangen; starsi colle mani
a ~, met de handen in den schoot, op
de heup blijven, werkeloos blijven.
ci'ntolo, m gordel lijfriem; rand, zoom,
zelfkant.
clntura, f gordel, ceintuur, heup, lenden;
taille.
clnturlno, m kleine gordel; trekband; X
koppel; sabelriem.
clnturone, m X sabelkoppel, koppel(riem).
clo, pratt (indecl) dit, dat, datgene, ,...... eke,
datgene wat; a~, hiertoe; di,......, derhalve;
van dit, van deze zaak; ,...... nondimeno,
~ nonostanie, niettemin; nochtans.
ciocca, I bos, tros, ruiker, tuil, bouquet,
groote druif, bos haar, vlok wol; a cioccke,
in groote hoeveelheid; viola a cioccke, ~
violier.
ciocche, zie cio che.
clo' ccla, I borsttcpcl, moedermelk (kindertaal).
ciocclare, vI zuigen, de borst nemen (kindertaal).
ciocco, m houtblok, boomstomp; lig domkop, sukkel, lummel.
cloccolata, cioccolatie, j chocolade.
cloccolatino, m flikje, chocoladetabletje,
cloccolatiera, I chocoladeketel; chocoladeverkoopster.
cloccolatlere, m chocoladefabrikant; -verkooper.
ciocia, I 500rt sandaal, met riemen of banden vastgemaakt en gedragen in de
Romeinsche campagna.
cloclno, agg lief, best.
cloe, avv namelijk; dat wil zeggen; na eene
vraag: wat dan?
clcifo, m sjofel gekleed mensch.
clompo, m W wolklopper; persoon uit de
heffe des yolks; lig. vlegel, schooier.
cion care, vi onmatig drinken, zuipen.
cloncatore, m zuiplap, drinkebroer.
cion co, agg onbeholpen; verminkt, gebrekkig; lare un ~, en bloc koopen voor een
doorsneeprijs.
clo'ndola, I vuile, slordige vrouw, slons.
ciondolare, I vi schum en seheef afhangen,
bengelen; f1odderen; lig lanterfanten.
luieren; II vi heen en weer bewegen; ,...... Ie
gambe, met de beenen slingeren.
cio'ndolo, m aanhangsel, afhangend sieraad, oorhanger; prullerij, allerlei sieraad; fig ridderkruis; (Scherz) andare
juori col ~, met haar vrijer (aanhangsel)
uitgaan (van een meisje).
ciondolone, m ~ona, j leeglooper, luilak;
sloddervos; slons; agg zie ciondoloni_

ciondoloni
ciondoloni, avv
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slordig afhangend, afbengelend, fladderend.
ciotola, f aarden drinkschaal, kom, drinknap, houten geldbakje.
ciotolata, f een kam, een bakje vol.
ciottare, vi met de zweep slaan, geeselen.
ciotto, m zie ciottolo; agg hinkend, lam,
kreupel.
ciottolare, vt met steenen werpen (naar
iem.); met kleine steenen bestraten.
ciottolata, f steenworp.
ciottolato, m zie acciottolato.
ciottolo, m rolsteen, kiezelsteen; ciottoli,
pI aardewerk, aarden pannen.
ciottoloso, agg vol steenen, steenig.
ciparlsso, m If. wolfsmelk.
ci'pero, m If. cypergras.
clpi'gllo, m het fronsen van het voorhoof<1, b(>Os, stuursch gezicht.
cipolla, I f. ui, ajuin; (bloem)bol, wortelknol; vleezige maag (der vogels); Scherz
hoofd (bol); bol van een lamp; spruit,
(van een gieter); Scherz groot horloge,
knol; correrci quanta un vel di ~, maar
een haartje (uievelletje) schelen; pane
e ~ magere kost.
cipolla' cclo, m !f. wilde hyacinth, druifhyacinth; cipolienmarmer.
cipolla'lo, m uienventer; uienveld.
clpollata, f uienragout; fig domme praa t;
knoeiwerk.
cipolllna, I If. bieslook, sjalot.
cipolllno, m cipolienmarmer.
cipollone, m groote ui; fig groot horloge,
knol; mesi dei cipolloni, F komkommertijd.
clpolloso, agg ajuinachtig; schilferig (v.
hout).
clppo, m afgeknotte zuil, halve zuil, grafclprea, f porceleinslak.
[zuil.
cipressa'ia, f clpresseto, m cypressenaanplanting, -bosch.
clpresso, m If. cypres.
cl'pria, f toiletpoeder.
clprigno, agg van Venus, Venus-.
clprlno, m i£J soort karper.
ciprlotto, agg cypersch; C~, m Cyprioot.
Cipro, m Cyprus; c~, m Cypruswijn.
Circa, prep ongeveer, ten naaste bij, omstreeks; wat betreft, aangaande.
Clrca'sso, m Circassier, Tscherkes.
circea, f !f. heksenkruid.
circense, agg circus- ; giuochi circensi,
circusspelen.
circo, m circus.
circolante, agg circuleerend, rondgaand;
capitale ~, bedrijfskapitaal.
circolare, I vi rondloopen, rondgaan, circuleeren, in omloop zijn; lar ~, in omloop brengen; II agg kringvormig, rond;
kring-, cirkel-; lettera~, rondschrijven,
circulaire; mQtQ ~, kringloop.

circostanzia tamen te

circolarmente, avv in kring-, cirkelvorm.
clrcolatc'Jrlo, agg kringvormig, kring-.
circolazione, f omloop, circulatie; beweging, strooming, verkeer (van menschen
voertuigen); biglietto di ~, rondreisbiljet; ~del denaro, circulatie van het geld;
~ del sangue, bJoedsomloop.
cl'rcolo, m kring, cirkel, kringloop, kransje,
club, gezelschap, vereeniging; ~ vizioso,
kringredeneering, valsche, verkeerde gedach tengang.
clrcompolare, agg ti circumpolair.
circonci'dere, vt besnijden.
clrconclso, agg besneden.
clrconclslone, I besnijdenis.
clrcondamento, m omsluiting, omgeving.
clrcondare, vt omsluiten, omringen, omgeven; rondom insluiten, omsingelen;
~rsi, vr zich omgeven, omringen met.
circonda'rlo, m omgeving eener groote
stad, stadsgebied; district, arrondissement.
clrconferenza, I omtrek, cirkelomtrek.
clrcontlesso, m circumflex, kapje (A).
clrconflettere, vt ombuigen, kringvormig
buigen; een circumflex (A ) op een woord
zetten.
clrconfu'lgere, vt met glans omgeven, rondom bestralen.
'
clrconlocuzlone, I omschrijving, uitwijding.
clrconscrl'vere, vt zie circoscrivere.
clrconspezlone, f zie circospezione.
clrconvallazione, I circumvallatie, omschansing; strada di ~, weg rondom een stad,
gordel.
circonvenlre, vt om den tuin lei den, bedriegen.
clrconviclno, agg omliggend, naburig.
clrconvoluzlone, f winding, kring, beweging.
circoscrivere, vt omschrijven; begrenzen,
beperken; in zich bevatten.
clrcoscrlzione, I omschrijving, begrenzing,
beperking; indeeling in districten; district; X genie-commandement; ~ elettorale, kiesdistrict.
clrcospetto, agg bedachtzaam, omzichtig,
voorzichtig; andare ~, met omzichtigheid te werk gaan.
clrcospezlone, I omzichtigheid, bedachtzaamheid, behoedzaamheid.
clrcostante, agg' omstaand, erbijstaand,
omliggend; i circostanti, pI de omstanders.
clrcostanza, f omstandigheid; circostanze
aggravanti, atienuanti, verzwarende, verzachtende omstandigheden; neUe presenti circostanze, in de tegenwoordige
omstandigheden; secondo Ie circostanze,
naar omstandigheden.
clrcostanzlare, vt uitvoerig, nauwkeurig berich ten, omschrijven.
clrcostanzlatameote, avv om.tandig, breedvoerig.

circostanziato
clrcostanzlato, agg in alle bijzonderheden,
omstandig.
clrculre, vt omgeven; om iets heen gaan;
lig. om den tuin leiden, bedriegen.
clrcu'lto, m omtrek, omloop (v. electr.
stroom); omweg; rondrit, rondvlucht;
omhaal van woorden, omschrijving.
clrcumclrca, circum circa, avv ongev~er,
bijna, ten naastebij.
clrcumnavlgazlone, m omvaring.
clrcumpadano, agg aan de oevers van de
Po, in het Po-gebied.
clreneo, m F helper in den nood.
clrlegeto, m kersenboomgaard.
clrlegla, f ~ kers; zie ciliegia.
Clro, m OJ Cyrus.
clrro, m I haarlok, kroeshaar; 2 It: hechtrank; 3 cirrus, vederwolk; cirri, PI schapenwolkjes.
clrsocele, f T aderbreuk.
clsalplno, agg cisalpijnsch, aan deze zijde
der Alpen.
clseranna f houten zetel, groote houten
stoel, oud meubelstuk; fig. oud wijf.
clsolata, f knip met de schaar.
elso'le, I pi groote schaar.
clspa, f oogvuil, oogendracht, oogenloop.
clspadano, agg aan deze zijde van de Po.
cispelllno, agg druipend, veel slijm afzonderend (van oogen); sost m druipoog.
cis po, clsposo, agg druipoogend; F oud,
gebrekkig.
clsposlta, I zware slijmafzondering van het
~Og.

clste, f T kyste; beursgezwel; pisblaas.
clstercimse, agg ordine ~, Cistercienserorde; sost m Cistercienser-monnik.
cisterna, f bron, put; waterreservoir; waterschuit.
cisti, cl'stlde, I zie ciste.
clstleerco, m blaasworm.
cI'stlco, agg kystisch; tumore ~, beursgezwel, kyste.
cl'stlo, m ~ ladanum-, of laudanumboom,
cistus, cistroos.
clstite, I
blaasontsteking.
clsto, m ~ zonneroosje.
cltara, I l' citer.
citare, vt t'1 voor 't gerecht dagen, dagvaarden; jig aan voeren, aanhalen, citeeren; ~l'a"tor'ita di qd, zich op iem.
beroepen; ~ testimoni, getuigen oproepen.
cltaredo, m citarlsta, m citerspeler.
cltaregglare, cltarlzzare, vi l' den citer bespelen.
cltatorlo, agg t'1 dagend, dagvaardings-;
lettera citatoria, oproeping om voor de
rechtbank te verschijnen.
cltazlone, I I t'1 dagvaarding, oproeping;
dagvaardingsbrief; 2 aanhaling, citaat.
Clterea, I Ven us,

-r

clvala
clterlore, agg aan deze zijde, voor.
cl'tlso, m ~ gouden regen, pijlbrem.
clto, ave> terstond, onmiddellijk.
citra'ggine, f :t. melissekruid, citroenmelisse.
cltrato, m citra at, citroenzuur zout.
cI'trleo, agg citroenzuur.
cltrulla'gglne, f dwaasheid, domheid; dwaas
gezegde.
cltrullo, m dwaas, suI, domkop.
cltta, f meisje.
cltta, f stad, stadsbestuur; ~etcrna, eeuwige
stad (Rome).
clttadella, f citadel, vesting.
cittadlna, f kleine stad; burgeres; huurrijtuig.
clttadlnanza, f burgerij; burgerschap; eereburgerschap; diritto di ~, burgerrecht;
dare la ~, burgerrech t geven.
clttadlnesco, agg steedsch, burgerlijk.
cittadino, m burger; staatsburger; stadsbewoner; agg stedelijk, steedsch, burgercltto, m jongen, knaap.
[Jijk.
cluca, f ezelin.
cluca'gglne, f ezelachtigheid, koppigheid.
cluca'lo, m ezeldrijver; verkooper van
ezelinnemelk.
clucherla, f zie ciucaggine.
cluchetto, m ezelsveulen.
cluchlno, m domme jongen; agg ezelachtig,
ezels- ; carezze ciuchine, plompe liefkoozingen.
cluclare, vi sissen, fluiten; vt uitfluiten.
cluclata, f gefluit, gesis; lar una ~a qd,
iem. uitfluiten.
cluco, m ~ ezel (ook fig); onopgevoed, on-'
gemanierd, grof mensch.
cluffare, vt bij den kuif vatten, pakken,
grijpen, wegsleuren.
eluffetto, m kleine knif.
cluffo, m kuif; bosje haar; bosje gras;
afferrare l'occasione per it ~ de gelegenheid bij de haren vas thouden.
cluffole, f PI nietigheden; bagatel; grappen.
cluffolotto, m J!. bloedvink, goudvink.
elurlare, vi loszitten; waggelen; (j-ig) ~ nel
manica, niet vast op zijn stuk staan.
elurletto, clurlottlno, m J!. kalanderleeuwerik, ringleeuwerik.
clurlo, agg dronken, waggelend, dwaas.
clurlotto, m J!. wulp, pluvier.
clurma, m de roeiers van een galei; galeiboeven; ben de, gepeupel.
clurmadore, m zie ciu.rmatore.
clurma'glla, f hoop gepeupel, rapaille.
clurmare, vi bedriegen, met mooie praatjes
er in laten loopen.
clurmatore, m goochelaar; bedrieger, afzetter.
clurmerla, I bedriegerij, afzetterij.
clu'sehero, agg licht aangeschoten.
eJva'la, t of elva'ie, PI peulvruchten.

Clvanzo

clivo
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clvanzo, m voordeel, nut; onderhoud, voe- classiclsmo, m c1assicisme, (slaafsehe) navolging der klassieken.

ding.

clvetta, f 1- steenuil; coquette vrouw; occhi ela'ssieo, agg klassiek; questa e classical dat
di~, F goudstukken; lare ~, bukken
is mooi! die is praehtig; sost m klassiek
om cen slag te ontgaan; buigingen
sehrijver, dichter, kunstenaar; i classici,
maken; tar la ~, coquetteeren; impaniare
de klassieken; classici, pi aanhangers
la ~, F een bedrieger, bedriegen; paYer
del' klassieke richting (tcgcnovcr ropreso a ~, onbeholpen zijn en handelen.
mantici).
clvettare, vi voge1s vangen met den uil; elassifieare, vt in klassen (soorten) indeelen,
classificeeren.
fig coquetteeren.
clvetterla, j coquetterie; behaagzucht.
elassifieazione, I classificatie, indeeling in
clvettino, m J. jonge uil; lig fat, vcrliefd,
klassen.
koket jongmensch.
cia udicare, vi zie zoppicare
clvettlo, m gecoquetteer, flirt; behaagzucht. c1a'udia, I ~ reine claude, groene pruim.
clvettlsmo, m behaagzucht, coquetterie.
cia 'usola, t beperkende bepaling, be ding;
clvettona, m doortrapte coquette.
clansule.
cl'vlco, agg stedelijk; gemeente- ; bi- c1australe, agg kloosterlijk, kloostcr-; disciblioteca civica,
plina ~, kloosterregel; (sost) claustrali,
gemeentebibliotheek;
guardia civica, schutterij; burgerwacht.
pl. monniken, nonnen.
civile, agg burgerlijk, burger-, openbaar; cla'ustro, m zie chiostro.
beschaafd, menschelijk; l'1 burger- c1ausura, f clausuur; insluiting in eene
rechterlijk; azione ~, l'1 civiele actie;
bepaalde ruimte; verbod een klooster
condizione ~, aanzienlijke betrekking;
binnen te gaan; rompere la ~, een kloosdiritto ~, l'1 burgerlijk recht, civiel
tel' binnendringen.
recht; guerra ~, burgeroorlog; matri- clava, f knods (van Hercules).
monio ~, burgerlijk huwelijk (tegen- clava'ria, f ~ knotszwam.
over kerkelijk); morte ~, verlies van c1avice'mbalo, m l' cIavieembaal.
burgerrechten; parte ~, civiele partij, clavi' cola, f sleutelbeen.
eischer; aanklager; popolo ~, beschaafd c1avicoiare, agg het sleutelbeen betrefyolk; stato~, burgerlijke stand; (mod
fen de, sleutelbeens-.
avv) alla~, beleefd, beschaafd; render ~ clema'tide, I ~ bosehrank.
beschaafd maken.
clemente, agg mild, goedertieren, goed,
clvlllno, agg hoffelijk, beleefd.
zaeht; sost m Clemens.
clvlIlzzare, vt civiliseeren, beschaven.
elementemente, avv zaeht, mild, goederclvlIlzzato, agg beschaafd, welgemanierd.
tieren.
c1emimza f goedertierenheid, zachtheid,
clvlIlzzatore, agg beschavend.
clvllmente, avv beschaafd, beleefd; burgerzachtmoedigheid.
lijk.
c1epte, f goudwesp.
clvllta, I beschaving; beleefdheid; burger- c1eptomane, m kleptomaan.
stand.
cleptomania, f kleptomanie.
clvlsmo, m CIVlsme, burgerzin, burger- c1ericale, agg priesterlijk, geestelijk, clericaal; ordine ~, geesteJijke stand;
clade, f bloedbad, slachting.
[deugd.
(sost) i cle-ricali, pi de clericalen, de kercla'mide, I III chlamys, overkleed (del'
Grieksche en Rom. soldaten); krijgsmantel.
clamore, m woest geschreeuw, getier.
clamoroso, agg tierend, schreeuwend, rnmoermakend.

c1andestinamente,

avv

clandestino,

kelijken.

c1ericato,

m

geestelijkheid;

geestelijke

stand.

clcro, m geesteJijkheid; de pries tel's.
cliche, m cliche.
agg ellente, m beschermeling, client; klant.
cllentela, t clienteele, klan ten; beschermelin-

heimelijk, verborgen. cIandestien.
c1aretto, m lichtroode wijn.
clarinettista, m l' klarinetblazer.
clarinetto, m l' klarinet.
class are, vt zie class-ilicare.
classe, I orde afdeeJing, klasse; stand,
rang; X liehting, jaarklasse; la ~ dei
mammileri, de orde der zoogdieren;
la ~ dei nobili, de adelstand; biglietto
di prima ~, kaartje eerste klasse; cavallo di ~, raspaard; vetlura di prima ~
(spoorweg)rijtuig eerste klasse; di pri1na f"'"W, van den eersten rang.

gen; rechtskundige hulp.

cllma, m klima at, luchtgesteldheid; luchtstreek.

cllmaterico, agg klimaats-; klimacteriseh;
anna ~, kritiek jaar.
cllmatologia, I klimaatleer, klimatologie.
cll'nica, I kliniek.
ell' nico, agg klinisch; sost m clinic us.
ell'peo, m III groot, lang schild.
cllstere, m klisteer.
clltoride, I clitoris, kittelaar.
cllvo, m kleine henvel, kopje.

cocomero

clizia
cli'zla, t !f. heliotroop.
cloaca, t riool, afvoerkanaal.
clora'lio, m
chloral.
clorato, m chloraat, chloorzuur zout; agg
chloorhoudend, chloor-.
clorlco, agg chloor-; acido "", chloorzuur.
clorl'drlco, agg acido "", zoutzuur, waterstofchloride.
clorlte, I chloriet.
cloro, m chloor.
clorofllla, I !f. bladgroen, chlorophyl.
cloroformlo, m chloroform.
cloroformlzzare, vt met chloroform verdooyen, chloroformiseeren.
cJorosl, f
bleekzueht.
cJoroso, agg ehloorachtig, chloor-.
clorotlco, agg bleekzuchtig.
cloruro, m chloruur; "" di calcio, chloorkalk.
Clotllde, I Clotilde.
club, m club; "" alpino, alpenclub.
co', zie con.
coabltare, vi samenwonen.
coabltazlone, I samenwoning.
coaccusato, m medebeschuldigde.
coacervare, vt samenhoopen, ophoopen.
coadeslone, I samenhang.
coadlutore, m medehelper, medewerker;
plaatsvervangend bisschop, coadjutor.
coadluvare, vt medewerken, helpen, in 't
ambt bijstaan.
coadunare, vt vereenigen, tezamenbrengen.
coagula'blle, agg strem-, stolbaar.
coagulare, vt verdikken, doen stollen, coaguleeren; ""rsi, vr stollen; stremmen.
coagulatlvo, agg stolling bevorderend, coaguleerend.
coagulazlone, I stolling, stremming.
coa'gulo, m stolling; leb, stremsel, geronnen
melk.
coalizlone, t coaIitie, verbond.
coalterno, agg verwisselend.
coartare, vt samentrekken; fi dwingen,
noodzaken.
coassoclato, m medevennoot, mededeelgenoot.
coattlvo, agg dwingend, verplichtend.
coatto, agg gedwongen, dwang-; domicilio
"", gedwongen woonplaats, dwangverbIijf, interneering.
coautore, m t'I mededader.
coazlone, I t'I dwang.
cobalto, m kobalt.
cobra, I cobra, brilslang.
coca, I !f. coca (honger- en dorstboom).
cocalna, I cocaIne.
I cocca, I kerf, insnede (aan de beide einden
van den boog voor de pees); lig pees,
knop van het stekhout, top; hoek (van
een doek); lar Ie cocche, met de vingers
knippen of knappen.
2 cocca, f middeneeuwsch schip, koggeschip.
3 cocca, I kip, (kindertaal).

r

r

coccarda, I kokarde.
coccerello, m ziekeIijk persoon.
cocche, m indecl cokes.
cocchlata, I nachtelijke rit met muziek en
zang, serenade.
cocchlere, m koetsier.
cocchlo, m koets, wagen, equipage.
cocchlume, m spon, stop, tap (van vat).
coccia, I blaasje; F hoofd, kop; "" della
spada, stootplaat.
coccla'lo, m handelaar in potten en pannen.
coccige, m stuitbeen, stuitje.
coccinella, I onze-Iieve-heerbeestje.
coccinello, m 4- bout, pin.
cocci'neo, agg vermiljoen, scharlaken.
coccinl'glia, I cochenille, scharlakenluis.
coccio, m potscherf, glasscherf; vuurtest,
stool; kreefteschaal; lig ziekelijk, sukkelend persoon; cocci, PI keukengereedschap; lar de' cocci, aardewerk breken.
cocciuola, I blaasje, puistje.
coccluta'gglne, I stijfkoppigheid, eigenzinnigheid.
coccluto, agg stijfkoppig, eigenzinnig.
I cocco, m ei (kindertaal).
2 cocco, m ~ kokospalm; kokosnoot.
3 cocco, m scharlakenkleur; cochenille.
coccode, m kok, kok ei! (gekakel v. e. kip).
coccodrlllo, m krokodil.
coccola, I bes, bezie, pit; dennenappe1; tig
hoofd; "" di cipresso, cypressenappel; ""
di ginepro, jeneverbes; mi gira la "", het
hoofd loopt mij om.
coccolarsl, vr zich verheugen.
coccolina, I kinkhoest.
coccolino, m klein ding, klein kind.
coccolone, m I F beroerte; 2 "" of coccoloni,
in: stare~, neergehurkt zijn, op de hurken zitten; mettersi ~, op de hurken gaan
zitten.
coccove'ggla, t I ~ steenuil; lig domkop.
co cere, zie cuocere.
Coclnclna, I Cochinehina.
coclore, m het branden (op de huid).
cocltura, I het koken, braden, bakken; tijd
daartoe vereischt.
cocluto, p pass van cuocere zie cotto.
coclea, I slakkenhuis (in 't oor); gehoorgang;
"" d' Archimede, sehroef van Archimedes,
schroefpomp.
coclea'rla, I ~ lepelblad.
cocleato, agg ~ slakkenhuisvormig.
coco'lIa, f kaproen, kap, monniksmanteltje.
cocomera'lo, m meloenenbed; meloenenkoopman.
coco'mero, m !f. watermeloen; ttnO e come
u·n "", F iem. is rond en dik; levarsi un
,...., di corpo, zich iets onaangenaams van
den hals schuiven; mettere a qd un "" in
corpo, iem. in angst zetten; non saper
tenere un "" all' erta, geen geheim weten
te bewaren.

cOcuzza

cognizione

cocuzza, I F hoofd, bol, knikker; cocuzze! coeguale, agg volkomen aan elkander geJijk.
interj vefduiveld! donders!
coenzione, f l'l gemeenschappelijke koop;
cocu'zzolo, m schedel; spits, top; bol, punt
coemptie.
van een hoed.
coercltlvo, l'l dwingend, dwang-.
coda, I staartO, einde, pruikstaart; vlecht coerede, m mcdeerfgenaam.
sleep (aan kleeding); slotgedeelte eener coerente, agg samenhangend, eng verbon-

verhandeling, aanhangsel; X achterhoede;
- di cavallo, ~ paardestaart; ,...., delle
cipolle, stengel van uien; ,...., di leone, ~
bremraap; ~ dell' occhio, ooghoek; ~ di
topo, fijne zijden kwast; e ~! en wat er
nog bij komt! a ,...., di rondine, zwaluwstaartvonnig (b.v. houtverbinding); abito
a ~ di rondine, heerenrok, frak; pianoforte a ~, l' vleugelpiano, salonvleugel;
a ~, alia ~, aan den staart, achteraan;
essere una ~, een oude pruik zijn; lar ,...."
achterelkander loopen; guardare colla
dell' occhio, tersluiks opriemen,
schuins aankijken; lisciare fa ,...." stroop
om den mond smeren, vleien; levar la ~,
moed vatten; mettersi la ~ tra Ie gambe,
met den staart tusschen de beenen afdruipen, bang zijn, den moed verliezen;
saper dove il diavolo tien la ~, den duivel
te slim af zijn.
codale, agg den staart betreffende; staart.
codardamente, avv laf, lafhartiglijk.
codardla, f lafhartigheid, lafheid.
codardo, agg laf, vreesachtig.
coda to, agg gestaart.
codazzo, m gevolg, aanhang, stoet.
codelna, f codeme.
codesto, pron die, dat (wat zich dicht bij
den aangesprokene bevindt).
cod etta, f staartje; punt, slag van de zweep;
cedille onder de c (<;); grof meel; soort
ziekte def zijdewormen.
codlare, vt heimelijk nagaan, nasluipen.
codlblanco, m ~ witstaart, gewone tapuit.
codlbu'gnolo, m ~ staartmees.
codice, m codex; handschrift, wctboek;
- civile, burgerlijk wetboek; ,...., criminaie,
strafwetboek; ~ sacro, Heilige S chrift.
codiclllare, I vt een codicil, een toevoeging
aan een testament maken; II agg codicillair, bij codicil bepaald.
codlcillo, m codicil; aanhangsel, toevoegsel
van testament.
codlficare, vt codificeeren, in een wet vastcodificazione, f cooific",tie.
[leggen.
cOdilungo, m ~ staartmees.
codino, m staartje, staartpruik; jig reactionnair, oude pruik.
codione, m stuitje van vogels, Ie sot l'y
codirosso, m ~ roodstaartje.
[laisse.
codltremola, f ~ kwikstaartje.
co'dolo, m steel, angel (v. mes of degen).
codone, m lange, dikke staart; ~ pijlstaarteend; staartriem.
codrlone, m zie codione.
coefflclimte, m coefficient.

den; consequent.

coerenza, f samenhang; fig overeenstemming; in ~, in overeenstemming, zonder
elkander tegen te spreken.

coeslone, I cohesie, onderlinge samenhang.
coeslstenza, f het geJijktijdig bestaan.
coesi'stere, vi gelijktijdig bestaan.
coeta'neo, agg even oud; van denzelfden
tijd.

coevo, agg gelijktijdig; sost m tijdgenoot.
cOfano, m koffer, kist, juweelenkistje; affuitIdst;

is!

koffervisch.

colfa, .t mars, marskorf.
Coftl, m pi Kopten.
cogltabondo, agg in gedachten verzonken,
diepzinnig.

cogltatlva, I denkvermogen.
cogitazione, I het nadenken; overpeinzing,
cogJl = con gli, met de.
[cogitatic.
co'gUa, I fat, ijdeltuit.
cogiiata, I snoeverij, dikdoenerij.
cogliegglare, vi den fat uithangen, een lichtzinnig leven leiden.

cogliere, vt plukken, afplukken, verzarnelen, inzamelen, inoogsten; treffen, verwonden; ,...., allori, lauweren plukken, inoogsten; ~ in bugia, op een leugen betrappen; ,...., una malattia, zich eene ziekte
op den hals halen; la notte coglie qd, de
nacht overvalt iem.; ,...., l'occasione, de
gelegenheid aangrijpen; '" tiel segno, doel
trefien, de spijker op den kop slaan; ,...., il
senso, de bedoeling begrijpen; ~ il tempo,
zich den tjjd ten nutte maken; ~ nel vivo,
de gevoelige plek treffen; cogliersela, de
plaat poetsen, er van door gaan.
cogiionare, vt uitlachen, bespotten.
cogiionatura, I spotternij, bespotting.
cogiione, m teelbal; lig domkop, uilskuiken;
coglioni! drommels! bliksems!
coglionella, I mettere qd in ~, iemand belachelijk maken.
cog\loneria, I grove fout, flater; domheid;
kleinigheid, prullerij.
coglltore, m inzamelaar, plukker.
coglltura, f inzameling; pluk (van vruchten).
COgOl\C, m cognac.
cognata, I schoonzuster.
cognato, m zwager, schoonbroeder.
cognazione, f l'l verzwagering, verwantschap door aanhuwelijking.
cognlto, agg bekend.
cognizlone, f kennis, erkenning, inzich t, bewustzijn, oordeel; bericht; l'l onderzoek;
~ di causa, zaakkennis, ervaring; 'deskundigheid; ~ di se stesso, zelfkennis;

cognome
dare ___ di sc, een teeken van leven geven.
cognome, m geslachtsnaam, familienaam;
saper d'una persona nome e ---, F iem. zeer
goed, van haver tot gort kennen.
cognomlnare, vt een (familie)naam geven.
cogola'rla, I vischfuik.
cogolo, m witte kiezel, kwarts.
cola'lo, m looier; leerhandelaar.
colame, m leer, le",rwerk; lederwaren.
cola'ttolo, m afval van leer.
colbimte, agg p:;, niet geleidend, isoleerend;
sost m niet-geleider.
colerla, I leerhandel; magazijn van lederwaren.
colncldenza, t cOlncidentie, samenloop van
omstandigheden; het samenvallen.
colncl'dere, vi samenvallen, gelijktijdig aankomen, gelijktijdig gebeuren; kruisen
colo, m zie cuoio.
[(van treinen).
colto, m paring; cOItus.
coke, m indecl. cokes.
col, samentr. van colla = can 10, met de.
cola, I zeef; doorslag; doorzijgdoek; roerlepel.
COIiI, avv daar, claar gincls, gincls.
colabrOdo, m indecl schuimspaan; vergiettest.
colagglu, avv claar beneclen, claar oncler.
colamento, m c1oorzijging, filtreering; filtreersel, het gefiltreercle.
colare, vt c100rzij gen, filtreeren, smelt en
(boter, metalen &); laten uitc1ruipen; vi
zich oplossen, afc1ruipen; J, --- a londo,
zinken; '" dal grasso, c1ruipen van 't vet.
colasclone, I J' soort lier; lig slechte vioo1.
cOlassu, avv claar boven.
colata, t verstikkencle uitwaseming van uitgeworpen vulkanische stoffen.
colaU' celo, m afc1ruipencl vet (v. kaarsen);
bezinksel, zinksel; slak.
colato, agg gefiltreercl; c100rgezeefcl enz.;
aria colata, bedorven lucht.
colato'lo, m zeef; dOOl'slag; filtreertrechter;
smel tkroes; zeefbeen.
colatura, I het doorzijgen, filtreeren, doorgieten, gefiltreerd water &; afgedropen
vet &,bezinksel, slak.
colazlone, f ontbijt.
colbitc, m X kolbak.
colcare, vi zie coricare.
coleblco, m ~ herfsttijloos.
colel, pron f van colui.
colendl'sslmo, agg (Scherz) hoogeerwaardig,
hoogwelgeboren.
coleotterl, m pi schildvleugeligen (kevers).
colera, m cholera.
colerlco, agg cholera-achtig, cholera-; epidemia colerica, cholera-epidemie.
colerlna, t cholerine.
coleroso, agg door cholera aangetast; sost m
choleralij c1er.
coletto, m korenzeef.
colezlone, f zie colazione.

collegio
collbrl, m ~ kolibri.
collca, f l' koliek.
colico, agg koliekachtig, koliek-.
colimbo, m ~ fuut.
colino, m vergiettest, vergict.
Colis eo, m Coliseum.
I colla, t lijm; fig hartstoch t, liefde; '" di
pesce, vischlijm; uomo "', lastig mensch,
c1ie niet weg te krijgen is.
2 colla, f folterstrik, wipgalg; stare sulla "',
in c1uizencl angsten zitten.
3 colla = can la, met c1e.
collaborare, vi medewerken, helpen.
collaboratore, m medewerker.
collaborazlone, f meclewerking, samenwerking.
eolian a, f halsketen, kalsketting; fig vervolgwerk, uitgave met vervolgdeelen.
I collare, vt aan de wipgalg wippen.
2 collare, m halskraag (der geestelijken);
halsbancl; halsketting; orclelint; mettersi
il "', in c1en geestelijken stancl gaan.
collasso, m collapslus), plotselinge verzwakking van het hart (c1e hersenen).
collaterale, agg collateraal, zijclelings, in de
zijlijn (b.v. erfgenaam).
collatore, m collator; begever van een ambt
(inz. v. e. predikantsplaats).
collaudare, vt toestemmen, aannemen; loven.
colla'udo, m toestemming, biIlijking, ambtelijke erkenning; commissione del "', beoorcleelingscommissie.
collazlonare, vt (een afschrift) vergelijken,
collationeeren.
collazlone, f vergelijking, colla tionneering;
verleening eener prebencle, recht, tot het
verleenen van prebencle.
I colle, f I heuvel; 2 bergpas.
2 colle = can Ie, met c1e; c100r c1e.
coli ega, m collega, ambtgenoot.
collegamento, m colleganza f samenbincling, verbinding.
collegare, I vt verbinclen, vereenigen, aaneenvoegen; fig in overeenstemming brengen; II ",rsi, vr zich vereenigen, een boncl
sluiten; III vi in overeenstemming zijn.
collegato, I p pass verbonclen; II m verbonc1ene, bonclgenoot.
collegiale, agg ambtsbroederlijk, collegiaal;
adunanza ~, vergaclering van het college;
sost m leerling van een college; (kost)schooljongen; fig schuchter, becleesd
jongmensch.
colleglalmente, avv met toestemming van
het geheele college.
collegiare, vi
consul teeren.
collegiata, f collegiale kerk, s tiftskerk.
colleglo, m vereeniging, college; kostschool;
hoogere school; ___ eiettorale, kiesclistrict;
de kiezers, --- militare, militaire school;
sacra ~, het heilig college, het college
van kardinalen.
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collera, I toorn, woede; lar andare in......" tot
woede, toorn prikkelen.
collerlcamente, avv woedend, toomig-.
collerlco, I agg toomig, prikkelbaar, lichtgeraakt, opvliegend; II m opvliegend,
lichtgeraakt mensch.
colletta, I collecte, verzameling van menschen; belastingheffing; ook: RK zeker
gebed in de mis.
collettare, vt collecteeren, geld ophalen.
collettlvamente, avv gezamenlijk, gemeenschappelijk.
collettlvlsmo, m collectivisme.
collettlvlsta, m collectivist.
collettlvo, agg verzamelend, collectief; gezamenlijk, gemeenschappelijk; (Gram.)
nomi collettivi, verzamelnamen.
collettl'zlo, agg in haast bijeengebracht.
colletto, I m I kraagje; boordje; z heuveltje,
kleine hoogte; II agg ingezameld, opgehaald.
collettore, m ~trlce, f collecteur, inner
(v. belastingen); geldophaler; verzamelaar (van oudheden &).
collezlone, f collectie, verzameling; inning
(v. belasting).
colll'defe, vi botsen, in aanvaring komen;
(Gram.) zie elidere; """'rsi, vr botsen.
colli mare, vi op hetzelfde punt mikken,
hetzelfde doel hebben.
collin a, I heuvel, heuvelrug.
colllno, m halsje; kleine halsband; kraagje.
colllquare, vt oplossen, vloeibaar maken;
"""'rsi, vr zich oplossen, vloeibaar worden.
colllquatlvo, agg
oplossend.
colll'rlo, m
oogmiddel, oogwatertje.
colllsione, I botsing, aanvaring; strijd, meeI collo, = con la, met de.
[ningsverschil.
z collo, m hals; boordje (v. e. hemd); ......, del
piede, enkel; (fig) Ie case gli vanna a rolta
di "-', de zaken overstelpen hem, zijn
hem te machtig; fiaccarsi il ......" zich den
hals breken; partare il braccio al ......" den
arm in een doek dragen; portare un bambino di ~, een kind op den arm dragen;
#rare il '" ai polli, de kippen den hals
omdraaien; (fig) tirare il ~ a un allare, een
einde aan eene zaak maken.
3 collo, m pak, baal" stuk goed, collo.
collocamento, m opstelling, aanstelling,
plaatsing; uithuwelijking; ~ a riposo, op
pensioenstelling; ufficio di ......" plaatsingsbureau.
collocare, vi plaatsen, stellen, opstp-Ilen,
ordenen; ......, qd, iemand eene plaats bezorgen; ,......, a 1t'pOSO, pensionneeren; I""oo.,IYsi,
vr zich nederzetten, nederlaten.
collocazlone, f opstelling, regcling, ordening,
groepeering; ......, utile, bevoorrech te s te 1ling.
collocutore, m medespreker (in een dialoog).
collocutorlo, m spreekkamer (in klooster).

r:
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collocuzlone, I onderhoud, gesprek.
collodlo, collodlone, m collodium, collodion.
colloqui'ntlda, f ~ kolokwint.
colloqulo, m onderhoud, samenspraak.
collosltit, I kleverigheid, slijmerigheid.
colloso, agg kleverig, slijmerig, taai.
collotorto, m (Pl. collitorti) schijnheilige,
huichelaar, femelaar.
collottola, I nek.
collu'dere, vi in geheime verstandhouding
staan.
colluslone, I t't heimelijke afspraak, geheime verstandhouding.
colluttazlone, f worsteling.
collu'vle, I samenvloeiing van vuil water;
fig verzame1plaats van verdachte, misdadige elementen.
col mare, I vt tot boven toe vuJlen, met een
kop er op vullen; ophoogen door bevloeiing, opspuiten; ......, di dog/ie, met verdriet
vervullen; "-' di anori, met eerbewijzen
overladen; II ~rsi, vr zich vulleu, in vervulling gaan.
colmata, I ophooging, aanvulling, opspuiting van laag land.
colmatura, I ophooping, hoop; overmaat; Lo,.
boogvulling.
colmegglare, vi een weinig uitsteken, in de
hoogte steken.
colmo, I m spits, top; hoogste punt (van een
gewelf); fig hoogste graad, toppunt; ......,
dell' eta, kracht der jaren; ......, della gloria,
toppunt van roem; nel ......, della notte, in
't midden, in 't holst van den nacht; per
......, di sventu.ra, tot overmaat van ramp;
II agg vol, overmatig, opgehoopt vol, volgestopt, opeengedrongen; convex, bolcolo, m zeef met wijde gaten.
[staand.
coloca'sla, f ~ colocasia, grootbladige
aronskelk.
col of on la, f vioolhars, colophonium.
colomba, I ~ duif; ~ kiel; fig heilig boontje.
colomba'ccio, m ~ houtdief, wilde duif.
colomba'la, t duivenslag, duiventil; sviare
la ......" de klanten verjagen; tirare i sassi
in ""', het eigen nest bevuilen.
colomba'rlo, m bewaarplaats der aschnrnen,
columbarium.
colombeJla, f duifje; a""', rech t in de hoogte,
met een hoogen boog.
colomblna, I kleine duif; lig onschuldig
meisje; duivennest; rotje om het vuurwerk aan te steken;' (Chim.) colombinecolumbobitter.
colo'mblo,mcolumbium, tantalium (metaal).
Colombo, m Columbus.
colombo, m duif, doffer; pi"liare due colombi ad una lava, twee vliegen in een
klap slaan.
colonia, I kolonie; ......, agricola, landbouwkolonie; ......, penitenziaria, strafkolonie.
colonia, f pachtcontract.
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CoIlInla, f Keulen; acqua di --, Eau de
Cologne.
colonlale, agg koloniaal; generi coloniali, pl
koloniale waren.
colllnlco, agg koloniaal, landelijk.
colonlzzare, vt koloniseeren.
colonlzzazlone, f kolonisatie.
colonna, I kolom, zuil; pijler, post, steunpilaar; meerpaal (voor schepen); X kolonne; -- d'acqua, waterkolom; -- mercuriale, kwikkolom; -- vertebrale, wervelkolom; la -- d'una impresa, de krac.ht,
de steunpilaar van eene onderneming;
le colonne d' Ercole, de zuilen van Hercules, de straat van Gibraltar; fig de
uiterste grens; Ie colonne del letto, de bedstijlen; giorniale a otto coZanne, een dagblad van acht kolommen; lavorare a ritta
--, zonder eenig risico werken; marciare
in --, in colDnne marcheeren.
colonnata, I kolonnade, zuilengang.
colonnato, m kolonnade, zUilengang.
colonnella, I kolonelsvrouw.
colonnello, m X kolonel; tZ:I tak van stamboom.
colonnetta, I kleine zuil, grafzuil; ~ zaadkolom (in vruchten).
colonnlno, m zuiltje; kleine pijler; vensterpost; kolom (druks).
colllno, m boer, kolonist eener landbouwkolonie.
coloramento, m het verven, kleuren.
colorante, agg kleurend, kleur-; materie
coloranti, kleurstoffen; la parle -- del
sangue, de kleurstof van het bloed.
colorare, vt kleuren, verven; ,...",.si, VI' ziGh
verven, blanketten; lig zich in een gunstig
daglicht plaatsen.
colorato, agg gekleurd, geverfd; lig gekunsteld, verzonnen.
coloratura, t koloriet, kleur, kleurverdeeling van een schilderij; fig versiering.
colorazlone, I het kleuren, het verven; opsiering, opsmukking.
colore, m kleur; gelaatskleur; kleurstof;
schijn, voorwendsel; -- politico, politieke
kleur; "'-' di santita, schijn van heiligheid;
colori chimici, chemische kleurstoffen;
di --, kleurig, b~nt; sotto -- di, onder het
voorwendsel van; esser tutti d'un --, allen
van hetzelfde slag zijn; veder tutto -- d~
rosa, alles rooskleurig inzien.
colorire, vt kleuren;' verven, beschilderen;
een bepaald koloriet, klenr hebben; lig
verontschuldigen, in een gunstig daglicht stellen; ,..,., un discorso, aan een gesprek kleur, levendigheid geven.
colorlsta, m colorist.
colorfto, m koloriet, kleurmenging; gelaatskleur, uitzicht; agg gekleurd, veelkleurig,
b~nt; met een gezonde kleur, rood.
cOioro, pron (Pl. van colui& colei) zij, degenen.

coItella

colossale, agg kolossaal, zeer groot.
Colosseo, m Coliseum (in Rome).
coIlIsso, m kolossus, reuzengestalte.
colpa, I schuld, fout; chi ci ha la --? wie is
er de schuld, oorzaak van?; la -- e tua
se ... , 't is uw schuld als ... ; la -- e
sempre tanciulla, de schuldige ligt altijd
op 't kerkhof; lar --, ten laste leggen.
colpa'blle, agg schuldig; sost m schuldige.
colpablllta, f het schulclig zijn, schuld,
schuldigheid.
colpeggiare, vi voortdurend slaan, kloppen;
vt slaan.
colpettlno, colpetto, m lichte slag, tik.
colpe'vole, agg schuldig; sost m schuldige.
colpevolezza, t schuld; strafbaarheid.
colpevolmente, avv op schuldige, strafbare
wijze.
colpire, vt treffen, raken, slaan; -- nel segno,
het doel treffen; fig het goed treffen, zijn
doel bereiken; rimaner colPito di qc, ergens
door getroffen, verbaasd zijn.
col po, m slag, houw, stoot, steek, worp,
schot, snede; __ d'accidente of -- apoplettico, beroerte; ....., di bastone, stokslag; -di cannone, kanonschot; ,..,., di tolgore, bliksemstraal; fig plotselinge hevige v~rliefd
heid; -- di lortuna, ongeluk; ,..,., di grazia,
genadeslag; ,..,., di mano, handgreep; overrompeling; -- di maestro, meesterlijke zet,
meesterstuk; ,..,., d'occhio, oogwenk, oogopslag; __ di sangue, bloedspuwing; -- di
sasso, steenworp; -- di scena, onverwachte wending, coup de theatre; -- di
sale, zonnesteek, ,...., di spada, degenstoot;
-- sPicciativo, genadestoot; ,..,., di Stato,
staatsgreep; "'-' di testa, gril, nnk; -- da
traditore, verraderlijke streek; ....., --, slag
op slag; a un --, met een slag, alles tegelijk; a -- sicuro, met zekerheid; di --,
onmiddellijk; aver un bel --, 000 een goeden stoot hebben; dare un -- al cerchio e
uno alla botte (of al tino), I twee vliegen
in een klap slaan; 2 het met beide partijen
houden; tar """, opzien verwekken, sensatie maken; tare il ,..,." zijn slag slaan;
tar un bel "'-', een goeden slag slaan; senza
terir """, zonder slag of stoot; morir suI,..,."
op slag, oogenblikk~lijk, dood blijven;
render -- per "'-', leer om leer geven.
colposamente, avv 1'1 niet met voorbedachten rade, door schuld.
colposo, agg 1'1 schuldig door onachtzaamheid; onvoorbedacht.
cllfta, t oogst, inzameling, pInk (v. bloemen,
vrnchten); opgestuwd water (voor molens); molendam; belasting; accijns; (mod
avv) di --, terstond, onmiddellijk; dare
alla palla di """, den bal in de vlucht
treffen; tar ,..,." verzamelen, oogsten; indammen.
coltella, I groot mes, keukenmes.
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cottella'cclo, m slecht, stomp keukenmes;
..t. bijzeil; coltellacci, pi ~ gele lisch.
cottellame, m sorteering van mess en.
coltellata, f messteek, snede.
cottelllera, I messenetui; messenrek.
cotteIllna'io, m messenmaker; messenkoopcottellino, m mesje, zakmes.
[man.
cottello, m mes, dolk; lig pijn; smart; ~ a
moUa (of a cricco), knipmes; ~ a due lame,
tweesnijdend mes;colteUi, pi ook: I snijdend gereedschap (v. timmerlieden &); 2
slagpinnen (van groote vogels); muro a~,
muur met de steenen op den smallen
kant, halvesteensmuur; mettere mano al~
naar het mes grijpen; mettere il ~ a gola
di qd, iem. het mes op de keel zetten; cite
di "'"-' lerisce, di ~ perisce, die met het
zwaard omgaat, zal door het zwaard vergaan; (prov) pane di IrateUo, pane di - ,
genadebrood smaakt bitter.
coltlva'blIe, agg bebouwbaar; terreno - ,
bouwland.
coltlvamento, m bebouwing; verzorging
van het lichaam; eeredienst.
coltlvare, vt bebouwen, verzorgen; assai
akkerbouw drijven; lig onderhouden,
verzorgen, beoefenen, drijven; ~un'
amicizia, de vriendschap onderhouden;
~ un arte, een kunst beoefenen; ~
l'ingegno, het verstand oefenen, vormen.
coltlvato, agg bebouwd, verzorgd; sost m
bebouwd land.
coltlvatore, m bebouwer, landbouwer.
cottlvazlone, I bebouwing, verzorging, bewerking, bebouwd land.
coltlvo, agg bebouwbaar, bouw-.
I cotto, agg beschaafd, fijn gevormel; fijnbeschaafd; sost m bebouwel lanel, akker,
eeredienst, cultus.
2 cillto, p pass van cogliere, geplukt &.
cottrare, vt beploegen, bewerken (akkers).
cottre, I lijkkleed, beelelek; deurgordijn,
portiere.
cilitrlce, I matras.
cottro, m kouter, ploegijzer.
coltrone, m gestikte deken; tochtgorelijn.
cottura, I zie cullura.
colubrlna, f OJ velelslang (kanon).
colubro, m adeler, slang.
colul, m pron gene, degene, die welke;
chi c colui? wie is dat daar?
coluro, m il koluur.
cillza, f ~koolzaad; olio di~, koolzaaelolie.
cilma, f slaapzucht, slaapziekte.
comandamento, m bevel, gebod; comandamenti di Dio, ele tien geboelen Goels;
~ deU' anima, laatste aanbeveling der
ziel; fig doodvonnis.
comandante, m bevelhebber, commandant.
coman dare, vi bevelen, commaneleeren,
aanvoeren; mi comanda? of comanila
qualcosal wat is er van uw orders, wat
ITALtAANSCH.

come

belieft u?; come comanda, zooals 't u belieft; come un' arte comanda, naar de regelen eener kunst.
comandata, f dagorder.
comandatlvo, agg gebiedencl.
comandato, agg bevolen, voorgeschreven;
digiuni comandati, geboden vastendagen;
lare dei digiuni non comandati, niet altijd
wat te eten hebben.
coma'ndlta, I zie accomandita.
comando, m commando, bevel, order, verordening; ~ di una forlezza, opperbevel
eener vesting; bastone del ~, bevelhebbersstaf; fig opperbevel; a' suoi comandi,
tot uw dienst, om u te dienen.
comare, f peettante, peetje, vriendin, commere.
comatoso, agg slaapzuchtig, slaapziek.
combaclare, vi aaneenvoegen, aan elkander
passen; vi & ~rsi, vr goed aan elk ander,
in elkander passen, voegen, goed sluiten.
combattente, agg strijdencl; sost m X combattant, militair behoorend tot het strijdend gedeclte.
comba'ttere, I vt bestrijden, tegen elkander
vechten, weerleggen; fig verontrusten,
verstoren( den geest); II vi strijden, vechten, weerstaan.
combattlmento, m strijd, gevecht; worsteling; ~ accanito, verwoed gevecht; ~ di
parole, woordenstrijd.
combattltore, m strijder.
combattlvlta, f strijdlust, strijdbaarheid.
comblna'blle, agg vereenigbaar, samenvoegbaar.
comblnare I vt combineeren, samenvoegen,
bijeenvoegen; (Chim) verbinden, vermengen; ~ una persona, iemand toevallig ontmoeten; II vi bij elkander passen, in elkander passen, voegen; Ie tue
opinioni non combinano colle mie, uwe
meeningen komen niet met de mijne
overeen; I II ~rsi, vr passen, treffen, toevallig ontmoeten.
comblnazione, f vereeniging, samenvoeging, combinatie; toeval; (Chim) vermenging, verbinding.
combrl'ccola, f samenrotting, benrIe, kliek;
kransje, geze!schap.
combustl'blle, agg brandbaar; sost m brandstof; brandbare sto£.
combustlblllta, I brandbaarheid.
combustlone, f verbranding, brand; fig
opschudding, verwarring; mettere in - ,
tutta la citta, de heele stad in opschudding
brengen.
combusto, agg verbrand.
combutta, f in ~, allen te samen, gemeenschappelijk, alles op een hoop; lare a - ,
gemeenschappelijk gebruiken.
come, I als, evenals, zooals; 2 hoe! wat!3
I·)

comecche
toen, juist, nauwelijks; zoodra; 4 volgens,
naar; -me, zoo als ik; ,..., sei stuPido, wat
zijtgij dom! ,...,mai? hoe dat zoo? waarom?
,..., dire, dat wil zeggen, of wat hetzelfde
is; ,..., dire? werkelijk?; ,...,essere, bijvoorbeeld; 0 sai ,..., e, kort en good, kortom!;
oggi ,..., oggi, juist nu, juist heden; voi
,..., voi, juist gij; senza dire ne che ne ,..."
zonder er een woord van te zeggen;
,..., ebbe linito di parlare, nauwelijks had
hij opgehouden met spreken; ,..., ha dato
un ardine, zoodra hij een bevel heeft
gegeven; ,..., si sia, wat het ook zij; a ,...."
volgens, te oordeelen naar; a ,..., parla,
volgens zijn zeggen; a,..., vivono, te oordeelen naar hunne levenswijze; e ,..."
en dat weI; en hoe!; il perche e it,..." F
het waarom en het hoe.
comecche, come che, congo ofschoon, hoewel.
comecchessla, avv hoe ook, op welke wijze
ook; wat er ook gebeure.
comedla, & 7.ie commedia &.
Comense, m inwoner van Conio; C---, agg
van Como.
cometa, I Ii! komeet; bles, witte vlek op
kop vim een paard.
comlca, I tooneelkunst, gebarenkunst;
aver molta ,..." te veel gebaren maken.
comlcamente, avv komisch.
comlco, agg komedie-; blijspel-; komisch;
komiek; lachwekkend; poeta ,..." bijspeldichter; sosl m komisch schrijver; komiek;
il ,..." het komische.
coml'gnolo, m dakkap; vorst van het dak;
nok; nokbalk; top.
comlnciare, & zie incominciare.
comlno, m ~ kummel, komijn.
comltale, agg grafelijk.
comitato, m comite, commissie; komitaat (district).
comltlva, I gcvolg, geleide, reisgezelschap.
coml'zlo, m W comitium, vergaderplaats;
comitie, volksvergadering in 't oude
Rome; ,..., agrario, landbouwvereeniging;
,..., elcttorale, kiesvereeniging.
comma, I lmmma, I negende deel van een
toon; korte interval tusschen twee
tonen.
commallevadore, m '" medeborg.
commedla, I komedil', blijspel; fig belachelijk, lachwekkend voorval; dichtstuk in de volkstaal; la Divina C,..." de
goddelijke komedie (van Dante); lar commedic, F grappen maken; schandaal verwekken; meitere uno in ,..." iemand op het
tooneel voorsteJIen; ook iemand belachelijk makcn.
commedla'lo, m blijspelschrijver in verachtelijken zin.
commedlante, m tooneelspeler, komediant.
commedlografo, m hlijspelschrijver.
commedlola, f kort blijspel; t<enacter.

commesso
commemora'blle, agg vermeldingswaardig,
gedenkwaardig.
commemorare, vt in het geheugen, terugroepen, in herinnering brengen; vieren,
gedenken.
commemoratlvo, agg herdenkings-, herinnerings-, gedenk-.
commemorazlone, I herinnering; aandenken;
,..., dei tedeli delunti, Allerzielendag;
gedenkdag der overleden geloovigen.
commend a, I prove, prebende; commenderij,
commandeurschap eener orde.
commenda'blle, agg lofwaardig, aanbevelenswaardig.
commendare, vt prijzen, roemen, aanbevelen.
commendatl'zla, I aanbevelingsbrief.
commendatl'zlo, agg aanbevelings-.
commendatore, m commandeur (eener
orde).
commende'vole, agg prijzenswaard, aanbevelenswaardig.
commensaJe, m dischgenoot; kostganger,
commensaal.
commensura'blle, agg commensurabel, onderling meetbaar.
commentare, vt uitleggen, verklaren, aanteekeningen op iets maken; fig & F
kwaadwillig bedilIen, hekelen.
commenta'rlo, m lange uitlegging, verklaring, commentaar; commentari, aanteekeningen van tijdgenooten, gedenkschriften.
commentatore, m verklaarder, commentator.
commento, m verklaring, uitlegging; ophelderende aanteekening; commenti, pi
commentaren; tar il ,..., aUe parole di
qd, boosaardige aanmerkingen op iemands woorden rnaken.
commercia'blle, agg verhandelbaar; geschiktheid om verhandeld te worden.
commerciaJe, agg handels-; diritto ,..."
handelsrech t.
commercialmente, avv door den handel;
commercieel.
commerciante, agg handeldrijvend; sost m
handelaar, handelsman.
commerciare, vi handel drijven, hande1en.
commercio, m I handel; 2 verkeer, omgang;
,...., epistolarc, briefwisseIing;,..., umano,
verkeer der menschen onderling; aver
,...., con qd, met iemand verkeeren, met
iemand te maken hebben; essere al ,..."
handel drijven; zaken doen; esser in ,..."
in den handel zijn; far ,..., del suo onore,
zijn eer verkoopen.
commesso, I m I commies, ambtenaar;
2 zaakgelastigde, gemachtigde, vertegenwoordiger; 3 winkelbediende, handelsbediende; 4 mozaiekwerk; ,..., di polizia,
politieagent; ,..., viaggiatore, handelsrei-

commessura
ziger;:lavoro-in~,
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mozalekarbeid; II p pass
(van commettere) & agg overgedragen;
verbonden, samengevoegd; belast met;
colpa commessa, bedreven zonde.
commessura, I vcrbinding; voeg, naad.
commesti'bile, agg eetbaar; sost m eetwaar;
vendita di commestibili, comestibleswinkel, winkel van fijne eetwaren.
comme'ttere, I vt I opdragen, toevertrouwen, overdragen, in bewaring geven;
2 bedrijven, begaan, beginnen; 3 bijeenvoegen, samenvoegen, passen; r-.I discordie, tweedracht zaaien;
mali,
kwaad stich ten; ~ qc al giudizio di qd,
iets aan het om'dee1 van iemand onderwerpen; ~ zulla, een vechtpartij beginnen; II vi passen, goed sluiten; III
~rsi, vr zich inkoopen (in een gesticht);
~rsi al caso, het aan het toeval overlaten; ~rsi a un pericola, zich aan een
gevaar blootstellen.
commettlmaie, m indecl onruststoker, tweedrachtzaaier.
commettltore, m opdrachtgever; dader,
schuldige; aanstichter, oorzaak; mozalekwerker.
commettltura, I opdracht, samenvoeging,
verbinding; plaats van samenvoeging;
voeg, naad.
commiato, m veri of om heen te gaan,
ontslag, afscheid; dare ~, ontslag geven;
pyendere ~, ontslag nemen.
commiJItone, m wapenbroeder, krijgsmakker.
commlnare, vt 1'1 met wettelijke straffen
bedreigen_
commlnatorla, I 1'1 bedreiging met straf.
comminazione, I fi zie comminatoria.
commisera'bile, agg medelijdenswaardig,
deerniswaardig.
commiserare, vt metlelijden hebben, gevoelen; zich erbarmen;
commiserazione, I medelijden, erbarming;
meewarigheicl.
commisere'voie, agg zie commiserabile.
commissariato, m commissariaat; commissarisschap.
commissa'rio, m commissaris; commissielid; ~ stimatore, vendumeester.
commissiona'rio, I agg commissie-; casa
commissionaria, commissiehandel;
II
commissionnair, zaakvoerder, makelaar;
besteller, pakjestlrager.
commlssione, I commissie ; optlracht, boodschap; volmacht; ~ esaminatrice, examen-commissie; ~ d'inchiesta, enquetecommissie; allari di ~, PI $ commissiehandel; cOlnprare per ~, in commissie
koopen.
commisto, agg vermengd, door elkaar gebracht.
commisurare, vt een zaak naar een andere
afmeten, onderling vergelijken.

committente, m committent, lastgever;
imprenditore ~, werkgever.
commodiiro, In .t commodore, vlagofficier
in de Eng. marine.

commosso, p pass & agg gcrocrd, bewogen,
aangedaan; o1'gewonclen; ~ aile lacrime,
tot schreiens toe bewogen; mare ~, onstuimige zee.

commovente, p pres & agg bcwcgcncl, roerend, aangrijpend.

commovere, vt zie commuovere.
commovimento, m beweging, verbazing,
ontroering, opgewondenheitl, oproer, ophitsing.
commozlone, I aanrloening, ontroering, 01'schuclding, onrust, oproer, tumult.
commuovere, I vt bewegen, oniroeren, aangeclaan worden, treffen, aangrijpen; ophitsen, opstoken, in gisting brengen;
II ~rsi, vr bewogen, gcroerd, aangedaan worden; in opgewondenheid
geraken.
commuta'bile, agg veranderbaar, veranderlijk.
commutare, I vt verwisselen, omruilen; vcranderen (een straf); uitwisselen (krijgsgevangenen); II ~rsi, vr vcranderen, verkeercn.
commutativo, agg 1'1 ruil-, het handelsof ruilverkeer betreffende.
commutatore, m K commutator, omschakelaar, stroomwisselaar.
commutazione, I verandering, wijziging.
como, In commode, ladekast.
comodamente, avv gcmakkelijk; vivere ~,
op goeclen voet leven.
como dare, I vt ordenen, in ordc brcngen;
II vi gemakkelijk zijn.
comodato, m 1'1 commodaat, bruikleen;
ren tel ooze leening.
comodino,
m
nachttafeltjc; tusschenscherm; strooman; fare da ~, zich voor
alles laten gebruiken.
comodita, I gemak, geriefcIijkheid, gunstige ligging of toestand; gunstige gelegenheid; (prov) la ~ la l'uoma ladra,
de gelegenheid maakt den dief.
comodo, I m gemak; geriefelijkheid, coupetje, rijtuig; F privaat, geheim gemak;
una casa ha tutti i suoi comodi, een huis
heeft aIle gemakken, aile geriefelijkheden; qc la ~ a qd, iets komt iem. zeer gelegen; laccia il suo ~, haast u maar niet,
doe 't maar op uw gemak; II agg gemakkelijk, passend, goed gelcgcn, gemakkeJijk te bereiken; abito~, gemakkelijk
zit tend kleedingstuk; luogo ~, privaat,
geheim gemak, W. C.; persona comoda,
bemidelelel persoon; aver comoda una
cosa, iets bij de hand hebbcn; stia ,...",
houd uw gemak, houd uw hocel op, neem
uw gemak.

como done
comodone, m groot gemak; agg gemakzuchtig, verwend.
compadrone, in medebezitter, medepatroon.
compaesano, m landsman, landgenoot.
compaglnare, vt nauw verbinden; tot een
geheel vereeenigen; drukwerk opmaken.
compagna, I gezellin, begeleidster; ,...., della
vita, levensgezellin.
compag!1are, vt zie accompagnare.
compagne'vole, agg gezellig, gemakkelijk in
den omgang.
compagnla, I gezelschap, vereeniging, maatschappij; X
compagnie; (geestelijke)
broederschap; troep (tooneelspelers); ,....,
d' assicurazione, verzekeringsmaatschappij; la,...., delle Indie, de Oost-Indische
Compagnie; fa ,...., di Gesii, de Societeit
van Jezus, de orde der Jezuiten; la ,....,
della Misericordia, de Barmhartige Broeders; ,...., di ventura, ();l compagnie soldeniers; dama di ,...." dame van gezelschap, eeredame; per,...." ter wille van
het geze1schap; tener ,...., a qd, iemand
gezelschap houden; lar libro di ,...." met
de ontvangsten juist de uitgaven dekken.
compagno, m deelgenoot; compagnon;
,...., d'arme, wapenbroeder;,...., d·utlicio.
ambtgenoot; ,...., di viaggio. reisgenoot;
i compagni. de gezellen, makkers; omgang, verkeer; agg overeenstemmend, volkomen gelijk.
compagnone, agg gezellig, aangenaam in
den omgang.
compana'tlco, m toespijs bij het brood,
iets op de boterham.
compara'blle, agg vergelijkelijk.
comparare, vt vergelijken; gelijk stellen.
compara'tlco, m peetschap.
comparatlvamente, avv in vergelijking,
vergelijkend.
comparatlvo, agg vergelijkend; sost m comparatief, vergelijkende of vergrootende
trap.
comparato, p pass vergeleken; agg vergelijkend;
anatomia comparata, vergelijkende ontleedkunde.
comparazlone, I vergelijking, gelijkenis;
a '" di, in vergelijking met; senza "',
onvergelijkelijk.
compare, m peter, doopvader; lig & F
huisvriend, vertrouwde; vadertje; rimaner ,...." blijven zitten.
comparente, p pres verschijnend; sost m
comparant, gedaagde.
comparlre, vi verschijnen, te voorschijn
komen, zich laten zien, zich goed voordoen, er uitzien als, geJijken op; voor
't gerecht verschijnen; ,...., davanti a qd,
voor iemand verschijnen; ,...., i" seena,
ten tooneele verschij nen; da lantana com-

compatire
parisce un globo, van verre schijnt het
een bol; il lavoro comparisce a uno, het
werk gaat iem. vlug van de hand; una
raccolta comparisce bene, een oogst valt
goed uit.
comparlscente, agg goed, gezond van
uiterlijk.
comparlscenza, I goed, gezond uiterlijk; opvaUende verschijning.
comparita, I goede verschijning; in 't oog
vallend uiterlijk, fare ,...." in 't oog vallen, opzien verwekken; goed vooruitgaan (werk).
comparizlone, I t'1 verschijning (v. d. rechter); mandato di ~, dagvaarding.
comparsa, t het verschijnen; komst; figurant; la prima,...., d'una cantante, het
eerste optreden eener zangeres; case di
"'. dingen die meer schijnen dan ze zijn
lar bella (brutta)~, een goed (slecht) figuur maken; lar la sua ,...." er deftig uitzien, een opvallende verschijning maken;
met/ere in ,...." tentoonstellen, te kijk
zetten.
comparteclpare, vi deelnemen in.
comparteclpazlone, f deelneming.
comparte'clpe, m deelnemer, deelgenoot;
medegerechtigde; agg deelhebbend.
compartlmento, m afdeeling, yak, veld;
compartiment, (spoorweg)coupe; ,...., a
letti, slaapcoupe; compartimenti, pi tuinbedden.
compartlre, vt verdeelen, indeelen, mededeelen, laten toekomen; toestaan, inwilligen.
compartltura, I indeeling, verdeeling.
compassatamente, avv afgemeten, afgepast, pedant.
compassato, agg afgemeten, afgepast, pedant, overdreven nauwgezet.
compasslona'blle, agg beklagenswaardig,
deerniswekkend.
compassion are, vt medelijden gevoelen,
hebben (met iem.).
compasslone, I medelijden; e una ,...., il
veder ehe, 't is ellendig om aan te zien;
tu mi lai,...." ik heb medelijden met je.
compasslone'vole, agg beklagenswaard, medelijdcnswaardig, deerniswekkend; droevig.
compasso, m passer; , kompas; afdeeling, yak; a ,...." afgepast, nauwkeurig;
aver il '" negli occhi, een juist oog, een
timmermansoog hebben.
comp3tl'blle, agg beklagenswaard; vereenigbaar; overeenstemmend.
compatlblllta, I vereenigbaarheid, overeenstemming (van karakter).
compatlmento, m medelijden, toegeeflijkbeid, lankmoedigheid.
coml'atlre, vt medelijden hebben met; beklagen, toegeeflijk zijn, geduld hebben;
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ti compatisco, ik beklaag je; tarsi ,..." zich
belacheJijk maken; zich berispelijk gedragen.
compatrlot(t)a, m (& f) landgenoot(e).
compattezz8, / dichtheid, vaste samenhang.
compatto, agg compact, vast, dicht; dicht
ineengedrongen; vast aaneengesloten.
compendlare, vt samenvatten, uittreksels
maken, kort uiteenzetten.
compendlo, m compendium, uittreksel,
handboek, leidraad, kort begrip; fig
aaneenschakeling; in ,..." in 't kort, kort
samengevat; morire in ,..." plotseling
stcrven.
compendlosamente, avv in het kort; beknopt.
compendloso, agg kort samengevat, beknopt, kort; scrittura compcndiosa, ineengedrongen schrift.
compenetra'blle, agg. doordringbaar, in
elkander oplosbaar.
compenetrare, vt iets of elkander doordringen; geheel door iets doordrongen,
opgezogen worden.
compenetrazlone, I doordringing; penetratie.
compensa'blle, agg te vergoeden, vereffenbaar:
compensare, vt vergoeden, vereffenen, tegen
elkander opwegen, compenseeren; ,..., qd
di qc, iem. voor iets schad~loos stellen.
compensatore, m ,...,trlce, I agg vcreffenend,
compenseerend; pendolo ,..." compensatieslinger.
compensazlone, I compensatie, vergoeding,
vereffening.
compenso, m vergoeding, schadeloosstelling; be1ooning; lig hulpmiddel; uitvlucht; piatto di ,..." in haast gereedgemaakte, gcimproviseerde schotel; uomo
di moUi compensi, iemand die overal
raad op weet.
co'mpera, / zie compra.
comperare, vt comprare.
competente, agg passend, voldoende; competent, bevoegd, gerechtigd; r~chts
geldig.
competenza, / I l't competentie, bevoegdheidi 2 mededinging; competitie, wedijver; competenze, pi bezoldiging, wedde;
(mod avv) a,..." om strijd; non esserci ,..."
ongelijk in krachten zijn; stare a,..." wedijveren, eenzelfde doel nastreven.
competere, vi strijden, disputeeren; mededingen, wedijveren; het recht hebben,
bevoegd zijn; compete a me di, ik heb het
recht om, het komt mij toe om; ,..., alia
giurisdil:ione d'un tribunale, tot de bevoegdheid van een rechtbank behooren.
competltore, m ,...,trlce I mededinger, concurrent; medeminnaar.

eompiutamente

complacente, agg toegevend, inschikkclijk;
meegaand.
complaeenza, I gedienstigheid, inschikkelijkheid; bereidvaardigheid; zelfgenoegzaamheid; abbia la ....." heb de goedheid;
andare a ,..." aangenaam zijn.
complacere, I IIi toegeefclijk zijn, toestaan;
II "'Tsi, VI' behagen vinden; bevrediging,
voldoening vinden; de goedheid hebben;
si compiaccia di sollis/are alia mia domanda, wilt gij de goedheid hebben mijn
verzoek in te willigen; si compiace? is het
veroorloofd? III vt tevreden stellen.
complace'vole, agg t bevallig, liefelijk.
complaclmento, m genoegen, bevrediging,
voldoening; toestemming, inwilliging.
compla'ngere, I vt beklagen; beweenen, betreuren; II "'Tsi, VI' zich beklagen.
complanto, m klacht, klaaglied; deeineming,
medelijden; beklag, rouwbeklag.
complcclare, vt bereiken, tot stand brengen.
co'mplere, vt zie compire.
completa, I RK completen, slotgebeden;
avondgebed; cantaf'e it vespf'o e La ,...,
a qd, iem. de waarheid zeggen, geducht de les lezen; esser arriva·to a ,..." op
jaren gekomen, oud geworden zijn; venire
a"" tegen den avond komen.
compllamento, m ,...,azlone, I het bijeenbrengen, opeenstapeling; compilatie; samens telling van een werk uit andere
werken; verzamelwerk, verzameling.
compllare, vt compileeren, bijeenbrengen,
een nieuw boek samenstellen uit deelen
van andere boeken; ,..., un giornale, un
biLancio, een dagblad, een balans opstellen.
compllatore, m compilator, samenbrenger,
compllazlone, I compilatie, verzamelwerk.
complmento, m voltooiing, einde; vervulling,
volbrenging; complement, aanvulsel; vervollediging; a ,..." op volledige wijze.
complre, I vt voItooien, eindigen, volbrengen, vervullen; aanvullen; II vi eindigen,
afloopen; e compito un certo tempo che,
er is zekere tijd verloopen sinds ....
compitamente, avv hoffelijk, beminnelijk.
compitare, vi spellen; opdreunen.
compitazlone, I het spellcn; spelling.
compltezza, I hoffelijkheid, beminnelijkheid.
I co'mplto, m taak, opdracht; straftaak (van
scholieren); (mod avv) a""', krap, afgepast;
aver i denari a ,..." afgepast geld krijgen;
parlaf'e a ,..." voorzichtig, op terughoudende wijze spreken; non uscir dal suo ,..."
niet buiten zijn opdracht gaan.
2 compito, p pass I vervuld, voltooid; 2
beleefd; onberispelijk; volmaakt; 3 volbracht; aver venti anni comPiti, de twintig
jaren bereikt hebben.
complutamente, avv volledig, voltooid; voldongen; volbracht.
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compleanno, m verjaardag, geboortedag.
complemento, m voltooiing, aanvulling, aanvullend gedeelte; complement; li! afstand
eener ster tot het zenitn; (Gram) bepaling.
complesslonato, agg gesteld; bene '""'-', goed
gebouwd; met een krachtig gestel.
complesslone, I gestel, temperament, complexie.
complesslvamente, avv omvattend; in totaal.
complesslvo, agg omvattend, insluitend;
algemeen; giudizio '""'-', alles omvattend
oordeel.
complesso, I m omarming, omvatting, vereeniging; complex, geheel; som; algemeenheid; (mod avv) in '""'-', in 't algemeen,
alles te zamen genomen, zonder onderscheid; II agg I complex, samengesteld,
ingewikkeld; 2 krachtig, stevig gebouwd.
completamente, avv geheel, volledig, volslagen.
completamento, m vervollediging, completeering.
completare, vt volledig maken, aanvullen.
completlvo, agg aanvullend.
completo, agg compleet, volledig, volkomen,
voltooid; abito - , geheel kostuum (jas,
vest en broek nit dezelfde stof); adunanza
completa, voItallige vergadering; l'omnibtts C '""'-', de omnibus is vol.
compllcare, vt verwikkelen, verwarren, in
de war brengen; ,"",-,rsi, vr zich verwikkelen, in de war geraken.
compllcato, agg ingewikkeld, verward.
compllcazlone, I verwikkeling, verwarring;
complicatie.
cilmpllce of co'mpllce m medeplichtige.
compllclta, I medeplich tigheid.
compllmentare, vt begroeten, complimenteeren, gelukwenschen.
compllmenta'rlo, m ceremoniemeester, helper van den gastheer; $ gevolmachtigde.
compllmento, m compliment, beleefdheid;
plichtpleging; buiging; senza complimenti,
zonder complimenten, zonder omhaal;
aver il '""'-' in un negozio, $ procuratie hebben in een zaak; dire qc in '""'-', iets uit
beleefdheid zeggen; lar dei complimenti,
complimenten maken, beleefdheden zeggen.
compllmentoso, agg complimenteus, hoffelijk.
complottare, vi een komplot smeden, samenspannen.
compliltto, m komplot, samenzwering.
complu'vlo, m regengat, dakgoot.
componente, agg samenstellend; sost m
component, composante, samenstellende
kracht; bestanddeel.
componlmento, m samenstelling; vervaardiging; opstel, verhandeling; regeling,
schikking.
comporre, I vt samenstellen, vervaardigen,

r

comprendere

maken; schrijven (een boek); verdichten
(een verhaal); ;- componeeren; zetten
(drukwerk); schikken, regelen; tu componi!
F je maakt er wat van! '""'-' l'anima alia
speranza, de ziel tot hoop stemmen; '""'-'
una lite, een twist bijleggen; nel
sepolcro, bijzetten in het graf; - il volto
a molta gravita, zijn gezicht in een ernstigen plooi zetten; II '""'-'fsi, vr samengesteld zijn, bestaan uit; zich verstaan (met
iem.), een schikking maken.
comporta'blle, agg dragelijk, schikkelijk.
comportabllmente. avv dragelijk, schikkelijk;
overeenkomstig.
comportare, I vt verdragen, dulden, doorstaan; toelaten; il regolamento non comporia, het reglement laat niet toe; II -Ysi,
vr zich gedragen, zich houden.
compilrto, m uitstel (inz. van betaling),
respijt.
compilslto, agg D. gemengd (v. bouwstijl.
meestal: half Horinthisch half Dorisch).
composlto'lo, m zethaak (v. letterzetter).
composltore, m I samensteller; 2 I componist; 3 letterzeUer.
composlzlone, f samenstelling; bouw; verbinding. legeering; compositie; verhandeling, bewerking, vervaardiging; voortbrengsel van den geest; I toonzetting.
muziekstuk, compositie; zetsel (van
drukwerk); ordening. groepeering; vergeJijk. schikking.
compossessione, f compossesso, m gemeenschappelijk bezit.
composta, f ingemaakte vruchten; compote;
zie ook composto.
compostamente, avv ingetogen, bescheiden;
terughoudend; parlare '""'-', eerbiedig spreken.
composte, f pi ~ samengesteld-bloemigen.
compostezza, I ingetogenheid. bescheidenheid; fatsoen.
compostlera. f compoteschaal.
composto, I agg samengesteld, vereenigd.
vermengd; gezet; geordend. geregeld; bestaande (nit); persona composta. bedaard
persoon; tempi composti, (Gram.) samengestelde tijden (van w.w.); stare - . rustig,
bedaard blijven; II sost m samenstelling;
mengsel; verbinding; het samengestelde;
dal semplice al ~, van het eenvoudige tot
het samengestelde (overgaan).
compra, I koop, aankoop; inkoop; a prezzo
di '""'-'. tegen inkoopsprijs.
comprare, vt koopen. inkoopen; ,...., Ie brighe
a contanti, ruzie, twist zoeken; vendere ttna
cosa come s' e comprata. iets oververtellen
zooals men het gehoord heeft.
comprato, agg gekocht. betaald; omgekocht,
compratore, m kooper.
[veil.
compratrlce, f koopster.
comprendere, vt begrijpen, bevatten, om-
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vatten; samenvatten; aangrijpen; essere
compreso di spavento, door verbazing aangegrepen worden.
comprendl'blle, agg begrijpelijk, bevattelijk.
comprendlmento, m begrip, bevattingsvermogen; omvatting, begrenzing.
comprendilnlo, m F inzicht, begrip, hersens.
comprensl'blle, agg begrijpelijk, verstaanbaar.
comprenslbllltii, t bevattelijkheid, begrijpelijkheid.
comprenslone, t begrip, bevattingsvcrmogen.
comprenslvo, agg omvattend, veelomvattend; ruim; nome ~, soortnaam.
compreso, agg begrepen, vervat.
cf:'mpressa, t kompres.
compressl'blle, agg samendrukbaar; fig toegevend.
compresslone, t samendrukking, persing,
druk.
compresslvo, agg samendrukkend, vastomsluitend (verband).
compressore, agg T samendrukkend.
comprl'mere, vt samendrukken, pel'sen; onderdrukken, in toom houden.
com pro, agg zie comprato.
compromesso, m I scheidsrechterlijke uitspraak; minnelijke schikking; overeenkomst; compromis; 2 opspraak; meitere
in ---, wagen, op 't spel zetten.
comprome'ttere, I vt op een scheidsrechter
beroepen; compromitteeren, in opspraak
of vel'denking brengen, blootstellen (aan
gevaal' of onaangenaamheden); II ,...",.si, vr
zich compromitteeren; zijn goeden naam
op het spel zetten.
compromlssa'rlo, m t'1 scheidsrechtel'.
comproprletii, t medebezit.
comproprleta'rlo, m medeeigenaar.
comprovare, ut bewijzen, staven, bevestigen;
billijken, goedkeuren; ,...",.si, vr zich bevestigen.
comprovazlone, f bewijs, staving.
compulsare, t,t dwingen voor 't gerecht te
komen; dagvaarden; nazien.
compulsilrla, t t'1 dwangbrief, aanmaningsbevel, compulsorium.
compu'ngere, vt sterk bedroeven, kwellen,
met smart, berouw vervullen.
compunto, agg vol wroeging, berouwvol.
compunzlone, t bitter berouw, diepe droefheid.
computa'blle, agg berekenbaar, schatbaar.
computare, vt berekenen; in l'ekening brengen, begrooten.
computazlone, t berekening.
computista, m rekenmeester; comptabel
boekhouder.
computlsterla, t comptabiliteit, rekenplichtigheid; boekhouding.
~ilmputo, m berekening, uitcijfering.

con

comunale, agg gemeentelijk, gemeente-;
gewoon, middelmatig; palazzo - , gemeentehuis, stadhuis.
comunanza, t gemeenschappelijkheid, gemeenschappelijk bezit; genootschap.
comune, I agg gemeen, algemeen, gewoon;
it nostro --- amico, onze wedel'zijdsche
vriend; Ilene - , algemeen welzijn; di consenso ---, met algemeen goedvinden;
ingegno ---, middelmatig vel'stand; lltogo
---, gemeenplaats; nome - , (Gram.) 500rtnaam; opinione - , openbare meening;
rendita ---, gemiddelde opbrengst; soldato
---, gemeen soldaat; lar causa - , gemeene
zaak maken; lar vita ---, gemeenschappelijk huishouden; II sost m aIgemeenheid, gemeenschap; gewone maat; gemeente; burgerij; gemeentebestuur, gemeentehuis; La Comune (di Parigi) , de
Commune (van Parijs); Camera dei Comuni, Huis del' Gemeenten, Lagerhuis
(in Engeland); consiglio del ---, gemeenteraad; il --- della f!ente, de meeste lieden;
a - , in ---, gemeenschappelijk, sopra il-,
boven den middelmaat, boven het algemeene uit.
comunella, f ben de; gezelschap; onderlinge
verzekering.
comunello, m kleine gemeente.
comunemente, avv gewoonlijk, in 't algemeen, meestal.
comunlcando, m communiant; communicant.
communlcare, I vt mededeelen, deelachtig
maken; bekendmaken, overbrengen; de
H. Communie toedienen; II -rsi, VI' zich
mededeelen, zich overdragen; tel' communie gaan; III vi in verbinding, in gemeenschap staan, verkeel'en, de verbinding ondel'houden.
comunlcativa, I duidelijkheid in 't voordragen, in 't onderwijzen.
comunlcatlvo, agg mededeelzaam.
comunlcato, I m communique, ambtelijke
mededeeling; II p pass van comunicare.
comunlcazlone, t mededeeling; verbinding,
gemeenschap, communieatie; verkeer,
omgang.
comunlone, f gemeenschap; communie;
kel'kgenootschap; la - va al tale, men
gaat iem. (een zieke) bedienen, berechten.
comunlsmo, m communisme.
comunlsta, m communist; agg communistisch.
comunltii, I gemeenschap; bl'oederschap;
gemeen tehuis.
comunltatlvo, agg gemeente-, gemeentelijk;
gemeenschappelijk.
comunque, avv wie het ook zij, op welke
wijze ook; ofschoon, hoewel, evenwel.
con, prep (met het lidwoord vaak vel'bonden
tot col, collo, coila, cogli, coi, colle, na: me,
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te, se: meeo, teea, seea) met, in vpreeniging
met, in verbinding met; ~ mia sorpresa,
tot mijne verwondering; ~ questa tempo,
met, bij dit weer; col tramonto del sale, bij
't ondergaan der zon; essere eogli amici,
onder vrienden zijn; essere giusto ~ tutti,
rechtvaardig tegenover allen zijn; parta
~ la prima alba, hij vertrok bij 't aanbreken van den dag; col dire, door te zeggen; col fare, door te doen; ~ tutto ii,
trots, ongeaeht; ~ tutto ehe glie!' abbia
delta piit volle, ofsehoon ik het hem meermalen gezegd had.
conato, m poging, prikkeling.
conca, f groote aarden kom voor de waseh,
spoelbak; bekkcn; kom; fig verclieping;
in7.inking; diep eng clal; sehelp, oorsehelp;
gehoorgang; kinkhoorn, schelpvormig
blaasinstrumpnt; sluiskolk; (mod avv) a ~,
sehelpvormig; ~ tessa, gebarsten pot,
sukkelend persoon; (prov) dura Pil't una ~
fessa, ehe una nuova, krakende wagcns
loopen het langst.
concamerato, agg gewelfd.
concatenamento, m aaneensehakeling, reeks,
keten.
concatenare, vt samenketenen, verankeren
(muren); fig aaneenschakelen, nauw verbinden.
concatenatura, f verbinding, verbindingsplaats.
concatenazione, f aaneenschakeling; verbinding, vereeniging.
conca'usa, f nevenoorzaak.
concavitit, f inbuiking, inhuiging; holte.
concavo, agg concaaf, holrond.
concedere, vt toestaan, bewilligen, verleenen; concedetemi! sta mij toe!; ~rsi, vr
zwichten, zieh gewonnen geven.
concedl'bile, vt voor inwilliging vatbaar,
wat men kan toestaan.
concento, m J' ovcreenstemming, harmonie.
concentramento, m concentratie, samentrekking.
concentrare, vt concentreeren, samentrekken; dichter maken, verdichten; ~rsi, vr
zieh verdiehten, zich samentrekken.
concentrato, p pass samengetrokken &;
liquore ~, verdikte vloeistof; ttoma ~;
in zich zelf gekeenl mensch.
concentrazlone, t coneentratie; samentrekking, verdichting; in ziehzelf gekeerdheid.
conc/mtrlco, agg eoncentriseh.
concepl' bile, agg begrijpeJijk, bcvattelijk,
denkbaar; non ~ "', 't is niet te gelooven,
te begrijpen.
conceplmento, m coneeptie, ontvangenis,
bevruchting; bevatting, begrip; opvatting.
conceplre, vt ontvangen, bevrucht worden;
fig opvatten, gedaehten opvatten, uitdenken, ontwerpen, verzinnen; ~ una
legge, eene wet in woorden vervatten;

conciliante

un' opinione, een meening vormen.
concernimte, agg betrekkelijk, betreffend.
concern ere, vt be trekking hebben op, betreffen, duiden op, aangaan.
concertare, I vt J' coneerteeren, een opera
of muziekwerk instudeeren; afspreken,
overeenkomen; II vi een concert geven,
op ecn concert spelen, optreden; III ~rsi,
vr afspreken.
concertato, m overeenkomst, afspraak; agg
concert-, concerteerend.
concertista, m & f concertzanger, -zangeres;
coneertspe1er, -speelster.
concerto, m J' concert; overeenkomst, afspraak; d-i ~, volgens overeenkomst.
concesslona'rlo, m coneessionaris.
concessione, f toestemming, eoncessie; verlof; privilegie, patent, recht; bekentenis
(cler waarheid).
concesso, I p pass & agg toegestaan &; data
e non ~, gesteld het geval, wat ik
even wei niet voor mogelijk houd; II sost m
bekentenis, inwilliging.
conccttlno, m gezochte woordspeling, valsch
vernuft.
concetto, m opvatting; begrip; gedachte,
grondgedachte, plan (van een werk); inval, idee; fantasie; gril; aver il ~, meenen,
gelooven; morire in ~ di santo, in geur,
in roep van heiligheid sterven.
concettoso, agg rijk aan gedachten; deftiggeleerd.
concettuzzo, m armzalige, qnnoozele inval.
concezlone, f ontvangeni" bevruehting; opvatting, geclaehte; la C~ Immacolata, de
Onbevlekte Ontvangenis (van Maria),
feest der onbevlekte ontvangenis.
conchl'glla, f schelpdier; schelp.
conchlllforme, agg schelpvormig.
conchlllologla, f kennis der sehelpcn.
conchlu'dere, vt zie eoneludere.
co'ncla, f looierij, leerbereiding; het bijtsen,
sausen van tabak.
concla'la, f mestvaalt, mestkuil.
conclaluolo, m leerbereider, leertouwer;
zeemtouwer.
conclare, I vt gereedmaken, bereiden, in goeden vorm brengen, fraai maken (zie aeeonciare); looien, (leder) bereiden; (wijn)
versnijden; (tabak) bereiden; (marmer)
bewerken; F verontreinigen, bevuilen;
vernielen (kleedingstuk); ~ insieme, verzoenen, vrede stich ten; ~ qd, F iemand
gedueht toetakelen; II ~rsi, vr zich bevuilen, zich toetakelen.
conclatore, m looier, leerbereider.
conclatura, f bereiding, looiing.
concllla'blle, agg verzoenbaar, vereenigbaar
concilla'bolo, m onregelmatige, onwettige
kerkvergadering; geheime samenkomst;
heksensabbat.
conclllante, agg verzoenend, toegeeflijk.

conciliare
I

ming brengen; verzoenen, vereffenen; -

l'appetito, eetlust opwekken; '" il sonno,
slaap verwekken; II "',si, vr zich vereenigen, overeenkomen; -rsi l'amore, la
stima, zich de liefde, de achting verwerven; -,si qd, ieinand voor zich winnen,
voor zich innemen.

conclllare, agg concilie-.
conclIlatlvo, agg verzoeningsgezind, verzoenlijk, bemiddelend; manie,e conciliative, innemende manieren.
conclIlatore, m verzoener, bemiddelaar;
g-i'Udice ,."" of "', vrederechter.
conclllazione, I verzoening, bemiddeling.
concl'lIo, m concilie, kerkvergadE'Iing.
concima'la, I mesthoop, mestkuil.
conclmare, t't bemesten.
conclmatura, conclmazlone, f bemesting,
2

het mesten.

conclme, m mest, meststof.
conelno, m run (gemalen eikenschors).
I co'nelo, m gereedmaking, bereiding; tooi;
cssere in ......, in staat zijn, in de gelegenheid zijn.
2 co'nclo, m mest van dieren, koemest.
conclonare, vt een openbare rede houden,

op gezwollen toon voordragen.

conclonatore, m openbare rE'denaar, volksredenaar.

conclone, f toespraak, openbare redevoering.
conclos(s}lache, concios(s)lacosache, cong
dewijl, aangezien, daar_

conclsamente, avv bondig, beknopt.
conclslone, I beknoptheid, bondigheid.
conclso, agg beknopt, kort, b~ndigo
conclstorlale, agg consistoriaal.
concistoro, m consistorie, vergadering van
kardinalen; kerkeraad.

concltamento, m prikkeling, aanhitsing, opruiing; opwinding.

concltare, vt prikkelen; opwekken; opstoken,
aanhitsen.

coneltatamente, avv opgewonden, geprikkeld.

concltato, agg opgewonden, geprikkeld,
hartstochtelijk.

cencltatore, m opruier, aanstoker.
concltazlone, I opwinding, opgewondenheid; vuur.

conclttadlno, m medeburger.
conclave, m conclave.
eonclud ente, agg sluitend; beslissend, afdoend.

-concludentemente, avv beslissend, afdoend.
-condu'dere, I vt besluiten, afsluiten, sluiten;
- la pace, vrede sluiten; II vi bewijzen,
beslissen; - poco, weinig tot stand brengen.

t sluiten; sluiting (van den
vrede ; beeindiging; gevolgtrekking, uitkornst (eener onderneming); hoofdinhoud

-c:onduslone,

concrezione
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conclllare, I vt vereenigen, in overeenstem-

(van een boek, redevoering &); conclusioni, pi l'1 conclusie; samenvatting der
bewijsgronden; (mod auv) in -, ten slotte,
kortom, per slot van rekening; selua "',
zonder gevolg, vergeefsch, zonder slot of
zin; alia - ! laat ons er een eind aan
maken.
concluslvamente, avv afdoend, overtuigend.
concluslvo, agg gevolgtrekkend, volgend
uit; beslissend, sluitend, afdoend.
concolde, m I schulplijn, slakkelijn, concholde.
concomitante, agg medewerkend, begeleidend; bijkomstig; suoni concomitanti, pi
bijtonen.
concomitanza, t gelijktijdig bestaan; het
samengaan; vergezelling.
coneordamento, m zie concordanza.
concordante, agg overeenstemmend; samenstemmend, harmonieerend.
concordanza, f overeenstemming, harmonie.
concordare, I vt in overeenstemming, harmonie brengen; vaststellen; verzoenen; II t'i
& ",""si, vr overeenstemmen, in hannonie
zijn.
concordato, m verdrag; overeenkomst; accoord (in faillissement), concordaat.
concorde, agg eensgezind, overeenstemmend,
eendrachtig; esser '" a qc, met iets overeenstemmen, harmonieeren.
concordemente, avv in overeenstemming;
eendrachtig.
concilrdia, t eendracht, eensgezindheid,
overeenstemming; di (comune) "', met
onderling goedvinden, eensgezind.
concorrente, agg samenloopend; concurreerend, mededingend; sost m concurrent,
mededinger; candidaat.
concorrenza, I wedijver, naijver; rnededinging; concurrentie; bijdrage; a "', om
strijd; in "', in wedijver, in concurrentie.
conco'rrere, vi in lien punt samenloopen,
samenvallen, samenloopen; bijdragen (tot
iets); - alia spesa, de kosten helpen dragen; - in U1UJ opinione, van dezelfde
rneening zijn.
concorso, m samenloop, samenvalling; oploop, staking van betaling, failliet; ophooping; concours; '" di bestiame, veetentoonstelling, veeconcours; - di creditori, opkomst van schuldeischers; - di
umori,
ophooping van vochten; punt{)
di - , snijpunt.
concozlone, t spijsvertering.
concreato, agg ingeboren, aangeboren.
concretare, vt tastbaar, concreet maken;
besluiten.
.
concreto, agg I vast, verdikt, gestremd;
2 concreet, wezenlijk, tastbaar; caso - .
daadzaak, werkelijk geval; in "', in werkelijkheid.
concrezlone, t samengroeiing; verdichtingj

r
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hardwording, vastwording, verharding;
T afzetting van vreemde stoffen in 't
menschelijk lichaam.
concubina, I bijzit, concubine.
concubina'rio, m minnaar.
concubinato, m concubinaat.
concu'bito, m bijslaap.
conculcare, vi met voeten treden, onder
den voet trappen, onderdrukken; verachten.
conculcatore, m onderdrukker; verachter,
(der wetten).
concuocere, vi de spijzen verteren (van de
maag); tot rijpheid brengen; ~rsi, vr
verteren (spijzen), zich omzetten.
concupiscenza, f heyig verlangen; vurige
begeerte, zinnelijke begeerte, zondige lust
concupiscl'blJe, agg de zinnelijke begeerte
opwekkend, zinprikkelend.
concussiona'rlo, m !'1 afperser; ambtenaar
die zich schuldig maakt aan knevelarij.
concussione, I knevelarij, afpersing, uitzuiging.
condanna, I veroordeeling, voltrekking der
straf; verwerping, veroordeeling (van
leerstellingen).
condanna'blJe, agg te veroordeelen, verwerpelijk, berispelijk.
condannare, I vt veroordeelen; verwerpen
(leerstellingen); streng berispen, voor on·
waardig verklaren; logenstraffen; J,. een
schip afdanken; ~ a lare qc, dwingen om
iets te doen; ~ una linestra, een venster
dichtmetselen; ~ per ladro, veroordeelen
wegens diefstal; ~ qd a qc di grave,
iemand iets zwaars opleggen; II ~rsi, vr
zijn eigen schande openbaar maken; zich·
zelf veroordeelen.
condannato, p pass & agg veroordeeld; sost
m veroordeelde, schuldige.
condannatorlo, agg !'1 veroordeelend.
condanne'vole, agg zie condannabile.
condebltore, m medeschuldenaar.
condensa'blJe, agg condenseerbaar.
condensamento, m condensatie.
condensare, vt condenseeren, verdichten; in
weinig woorden samenvatten; ~rsi, vr
zich condenseeren, dichter worden.
condensatore, m R. condensator; agg condensatie-, verdichtings-; macchina condensatrice, condensatiemachine.
condensazione, I condensatie, verdichting.
condlJo, m gewrichtsknokkel.
condimento, m (ook fig) specerij, kruiderij,
pikante bijsmaak.
condire, vt kruiden; zouten, peperen; vlek·
ken maken, (kleeren) vuil maken; ~
l'insalata, de sla aanmaken; ~ qd, F
iemand schade berokkenen.
condlrettore, m mededirecteur.
condlscendente, agg toegeeflijk, inschikke!ijk.

condlscendenza, .f toegeeflijkheid; inschikkelijkheid.
condlsce'ndere, vi toegeven; ~ a tin desiderio, aan een verlangen voldoen; ~ a
lare qc, zich er toe leenen om iets te doen.
condlsce'polo, m medeleerling.
condlto, m zie condimento; agg gekruid, ingemaakt; lig gekruid, doorspekt, versierd.
condltore, m stichter; wetgever.
condltura, I zie condimenlo.
condlvl'dere, vi met anderen deelen.
condizionale, agg voorwaardelijk, beperkend; sost m voorwaardelijke wijs.
condlzionalmente, avv onder, op voorwaarde.
condizionare, vt toebereiden, gereedmaken;
geschikt maken.
condlzionata, I voorgift (op wedrennen).
condlzionato, agg I geconditionneerd; goed
gesteld, goed toebereid; voorwaardelijk,
beperkt; ben (male) ~, in goeden (slechten) toestand.
condlzione, I I toestancl, aard, gesteldheid;
2 voorwaarde; 3 afkomst, raug, stand;
condizioni della pace, vreclesvoorwaarden;
uomo di bassa ~, man van lagen stand,
geringe afkomst; a ~, solto ~, op, onder
voorwaarde; per niuna ~, onder geen
voorwaarde; a ~ di morte, met levensgevaar; trovarsi in una brulta ~, zich in
slechten staat bevinden.
condogllanza, f I deelneming, rouwbeklag;
2 klacht, bezwaar; lare Ie sue condoglianze
a qd, iemand zijn rouwbeklag doen.
condolersi, vr zich beklagen; ~ con qd, iem.
zijn deelneming betuigen.
condolore, m zie condoglianza.
condoml'nio, m medeheerschappij, medebezit.
condona'blJe, agg vergeeflijk.
condonare, vt kwijtschelden; vergeven, door
de vingers zien; vi toegeeflijk zijn.
condonazione, t kwijtschelding, vergiffenis.
condore, ]., condor.
condotta, I I vervoer, transport; vracht;
vrachtloon; 2 leiding, geleiding (v. water);
buizenleiding; 3 indeeling; opzet (van een
werk); 4 gedrag; 5 opperbevel, leiding,
aanvoering; 6 verdrag, overeenkomst (van
soldeniers, van gemeentearts); ~ irreprensibile, onberispelijk gedrag; medico
di ~, gemeentegeneesheer; sotto la ~ di,
onder het bevel (de leiding) van; non
aver~, van den eenen dag op den anderen lev en; concorrere a una ,-.....;, naar een
plaats als gemeentearts solliciteeren; fare
la ~, de kracht hebben om iets door te
voeren.

condottlere, m condottiere, aanvoerder van
huurtroepen.
condotto, I m leiding, afvoerkanaal, goot,
waterleiding; ~ intestinale, darmkanaal;
II agg gevoerd; medico ~. gemeentearts.

conducente
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eondueente, m geleider; X stukkenrijder; agg
voerend, leidend; bevorderlijk, dienstig.
con duel' bile, agg deugdeJijk, doelmatig,
dienstig; geleidend.
condurre, I vi voeren, leiden, geleiden, mennen, sturen, begeleiden; aandrijven, overhalen (om iets te doen); (l;J huurtroepen
aanwerven; ,...., l' ammiHistrazione, het beheer voeren; ,...., a line una opera, een werk
ten einde brengen; ,...., qd aZZa disperazione,
iemand tot wanhoop brengen; ,...., qd a/la
marte, iemand den dood nabijbrengen; ,....,
una pralica, een onderneming ten einde
brengen; - una strada, een straat leggen;
,...., vita quieta, een rustig leven leiden; II
"""rsi, vr zich begeven; ergens geraken,
komen tot; rondkomen; zich gedragen,
omgaan; -rsi bene can tutti, goed overweg kunnen met iedereen; si condusse
sana lin alia marte, hij bleef gezond tot
aan zijn dood toe; III vi voeren, leiden.
eonduttore, m I gids; 2 geleider, voerman;
3 conducteur; 4 geleider (v. warmte of K);
5 pachter (van landerijen); 6 gerant,
pachter (v. e. hotel of cafe); 7 bliksemafleider: agg geleidings-, geleidend.
conduttura, / vervoer; voertuig; vervoerde
goederen.
conduzlone, / f1 het pachten; waterleiding.
conesta'blle, m (l;J connetable; opperbevelhebber.
confabulare, vi kouten, babbelen.
confacente, conface'vole, agg passend; dienstig, doelmatig.
con farsi, vr zich eigcllen, passclld, gcschikt
zijn; aanstaan, goed bekomen.
eonfederamento, m verbinding, samellhang,
bond.
confederarsi, vr zich verbinden, een verbond sluiten.
eonfederatlvo, agg bonds-, bondgenootschappelijk, confederatief.
eonfederato, m verbondene, eedgenoot; agg
geconfedereerd, verbonden.
eonfederazione, ! bond, confederatie;
elvetiea, Zwitsersch eedgenootschap.
eonferenza, ! bijeenkomst, bespreking, beraadslaging; open bare voordracht, conferentie; voorlezing.
eonferenziere,11I conferencier, spreker, lezer.
conferimento, 111 verleening, begevillg; overdracht.
conferire, I vt I verleenen, overdragen, uitrei ken; 2 omgeven met, tooien met; 3 vergelijken; ,...., qe can qd, iemand iets mededeelen; II vi beraadslagen, onderhandelen; ,...., a qc,. tot iets bijdragen.
co nferma, /bevestiging, bekrachtiging; a~,
tn ~, ter bekrachtiging; ter bevestiging.
confermare, I vt bevestigen, bekrachtigen;
staven (met bewijzen); versterken (in een
meening); - nella /ede, (in 't geloof) be-

RK het Vormsel toediencn;
,...., 1Ina sentenga, f1 eell vonnis (in hooger
beroep) bevestigen; II """rsi, vr zich overvestigcn;

tuigen, bevestigd worden; versterkt, vaster worden; mi con/erma suo servitore, ik
blijf uw nienaar.
confermativo, agg bevestigend, bekrachtigend.
confermazione, ! bevestiging, bekrachtiging;
bewijsvoering; confirmatic, bevestiging
(bij de protest.); RK sacrament van het
Vormsel.
confermo, agg bevestigd, bckrachtigd.
conferva, f ~ watermos.
confessare, I vt bekennen, belijden, biechten,
erkennen; ,...., tin debito, een schulcl erkennen; ,...., fa fede eristjana, het christelijk
geloof belijden; ,...., qd, iem. de biecht hooren, afnemen; far ,...., qd, iem. tot bekentenis brengen; con/essarla giHsta, F de
waarheicl zeggen, eerlijk opbiechten; II
~'rsi, vr biechten.
confessato, p pass gebiccht; opgebiecht; erkend.
confessionale, m biechtstoel; agg contessioneel, geloofs-.
confessione, / bekentenis, belijdenis; biecht;
geloofsbelijdenis; krypt, bewaarplaats
van reli<]lIiCn in oude kerken; f1 erkenning eener schuld; ,...., di !ede, geloofsbelijdenis; a ~, per ,...." volgens getuigenis,
volgens bekentenis; a""" dei testimoni, volgens verklaring der getuigen; sotto sigillo
di ,...." onder het zegel der biecht; dire cq
in (of come) ,...." iets onder geheimhouding
vertellen.
confesso, agg in bekentenis; reo ,...." schuldige die bekend heeft.
confessore, m biechtvader; geloofsbelijder,
bekenner.
confettare, vt konfijten; toebereiden, gereedmaken; ,...., qd, iemand stroop om den
mond smeren; ,...., il terreno, den grond bewerken.
confettiera, / dessertschaal, bonbonmandje,
bonbondoos.
confett/no, m suikerballetje; wormkoekje.
confetto, m sllikererwt, suikeramandel; con
/etii, pi bruidssuikers, m uisjes; confetti;
confetti par/anti, u!evel1en; agg gekonfijt.
confettureria, t suikerbakkerij; confiserie,
banketbakkerswinkel.
eonfetturiere, m confiseur, banketbakker.
confezlonare, vt gemaakte kleeding vervaardigen, maken.
confezione, / vervaardiging; gekonfijte
vruch ten, bloemen &; confectie; eon/ezioni,
pi gemaakte k!eeren, confectiegoederen.
conficcare, vt vastspijkeren, toenagelen;
aanhechten; ,...., Ie artiglierie, het geschllt
vernagelen; ,...., una eosa nei pensieri, iets
in 't hoofd zetten; II ,-....,rsi, vr indringen,

confidare
zich inboren; -- nella mente, vast in 't geheugen prenten.
confldare, I vt vertrouwen, toevertrouwen;
overlaten (zaak aan iem.); lI'"'-'1'si, VI' zich
iem. t<X'vertrouwen; III vi vertrouwen
hebben, vertrouwen op; -- in Dio, op God
vertrouwen.
confldatamente, avv met vertrouwen, vol
vertrouwen.
confldente, agg vertrouwend, vol vertrouwen; sost m vertrouwde vriend; vertrouwcling.
confldentemente, avv vertrouwend, vol vertrouwen.
confldenza, f vertrouwen; vertrouwelijkheid, vertrouweJijke mededeeling; vertrouwelijkc omgang; -- in se, zelfvertrouwen; abita di "-', dagelijksche kleeding;
gente di ..-..", personen met wie men geen
complimenten behoeft te maken; persona
di ......" vertrouweling; aver......, con qd, zeer
intiem met iemand omgaan; fare una --,
iets in vert.rouwen mededeelen; prendersi
delle cOII!iden~e con qd, zich te vee! tegenover iemand veroorloven.
confldenziale, a·gg vertrouwelijk, inUem;
confiden tieel.
confi'ggere, vt :de conficcare.
conflgurare, vt afbeelden, voorstellen; fig
symboliseeren; '"'-'1'si, VI' de gedaante aannemen van.
configurazione, f gedaante, vorm, eonfiguratie; ..-.." del suolo, gesteldheid van den
bodem.
confinante, agg aangrenzend, naburig; sost m
buur, nabuUl·.
confinare, I vi iem. een bepaalde woonplaats
aanwijzen, verbannen; begrenzen; ..-.." in
casa qd, iemand binnenshuis houden; II
vi grenzen (aan, con.); III ......,rs£, VI' zich
terugtrekken; '"'-'1'si in casa, geheel teruggetrokkcn in zijn huis leven.
confinato, agg verbannen, beperkt, geketend; sost m banneling, geconfineerde.
confine of conflno, 1m grens, grenslijn, grensscheiding; verbanning naar een bepaalde
plaats, gedwongen woonplaats; pietra di
......" grenssteen; i confini del mondo, de
grenzen der wereld; mandare a ..-..", uit het
land verbannen; II agg aangrenzend, naburig.
confisca, f confiscatie, verbeurdverklaring,
inbeslagneming.
conflscare, vt verbeurd verklaren, in beslagnemen; confisqueeren; fig zich ourechtmatig toceigenen; -- la liberta, de vrijheid bclemmeren.
confiteminl, essere al --, den dood nabij zijn.
confl'teor, m confiteor, ik belijd schuld (aan
het begin der mis); recitare il --, schuld
bekennen.
confltto, p pass & agg vastgenageld; gebon-

confortare
den (aan 't huis &); gegrift (in zijn hart).
conflagrazione, / aigemeene brand, wereldhrand; omwenteling; ..-.." europea, Europeesche oorlog.
conflltto, m conflict, strijd; botsing; tegenstelling; ..-.." di opin.ioni, meeningsverschil.
cenfluente, 1m plaats waar verschillende rivieren samenstroomen; samenstrooming;
zijrivier; II p pres & agg samenstroomend;
in elkimder overgaand, vervloeiend.
confluenza, m samenstrooming; piaats waar
eenige rivieren samenstroomen.
confluire, vi samenstroomen; toestroomen.
confo'ndere, I vt vermengen, dooreenmengen; verwarren, in wanorde brengen; iem.
geheel weerieggen, beschamen; in 't niet
doen verzinken; Dio confonde i superbi,
God beschaamt, vernedert de hoovaardigen; ..-.." qa, iem. in de war brengen, over
stuur maken; II "'-'I'si, VI' zich vermengen,
in elk. vloeien; in de war geraken, van
zijn stuk geraken, zich zeer verdiepen in;
non volersi __, zich het hoofd Diet willen
brekenj non si con/onda, bemoei u daar
maar niet mede, doe maar geen moeite.
confondimento, m vermenging; verwarring,
beschaming, te!eurste!ling.
conformare, I vt geJijken vorm geven, in
overeenstemming brengen; II '"'-'1'si, VI'
zich voegen, rich ten, regelen naarj '"'-'1'si
aile leggi, zich voegen naar de wetten, zich
aan de wetten onderwerpen.
conformato, p pass & agg in overeenstemming gebracht; overeenkomstigj persona
bene con/ormata, goed gebouwd persoon.
conformazione, / bouw, gestalte; uomo di
bltona --, goed gebouwd man; vizio di --,
aangeboren gebrek.
conforme, I agg conform, gelijkvormig; overeenstemmend, overeenkomstig, gelijkluidend; per copia ~, voor eensluidend afschrift; II avv overeenkomstig, in overeenstemming met; zooalSj volgens; -- ti
avvertii, zooals ik U reeds mededeelde;
con/orme! dat is er naar!
conformemente, avv overeenkomstig, zooals;
volgens.
conformista, m conformist (in Engeland) .
conformitl, / 'overeenstemming, gelijkvormigheid; wijze, manier; in questa --, op
deze wijze; in ......, delregolamento, Qvereenkomstig het regiement.
conlorta'blle, agg confortable, gemakkelijk,
behaaglijk.
conlortante, p pass & agg troostend, opbeurend; versterkend.
confortare, I vt I troosten, opbeuren, bemoedigen, sterken; moed inspreken; 2
bekrachtigen, bevestigen; 3 opwekken,
aansporen; ~ l'appetito, den eetlust opwekken; ,...., con esempi, met voorbeelden
staven; II "-'fsi, VI' zich troosten, tevreden
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stellen; weder moed vatten; zich versterken (het lichaam); mi con/orto che ... ,
het troost mij dat ....
confortatlvCl, I agg troostend, troostrijk, versterkend, opbeurend; liquori con/ortativi,
opwekkende dranken; II (sost) con/ortativi,
m PI versterkende middelen.
confortatore, m vertrooster; geeste1ijke die
de ter dood veroordeelden voorbereidt.
confortato'rlo, agg troostend, troost-.
conforte'vole, agg gemakkelijk, behaaglijk.
confortlno, m soort rond peperkoekje; hartsterking.
conf6rto, m versterking, sterking, troost;
bijstand, aansporing; fig helper, steun;
opbeuring; i conforti della religione, de
vertroostingen van den godsdienst; gU
estremi conforti, het laatste oliese).
confratello, m medebroeder; ambtsbroeder,
confraternlta, / broederschap.
[collega.
confrlcamento, m sterke wrijving.
confrlcare, vt sterk wrijven, afwrijven, stukwrijven, ontvellen; ~ gestremd worden
door wrijving.
confrlcazione, / sterke wrijving, stremmende
wrijving.
confrontare, I vt verge1ijken; l't confronteeren, getuigen tegenover e1kaar stellen of
hooren; ijken; II vi overeenstemmen.
confrontazlone, j confronto, m confrontatie,
tegenover elkaar stelling (l't van getuigen); a "'-', in ""', in vergelijking met.
confusamente, avv verward, onordelijk.
confuslone, f verwarring, wanorde; vermenging, mengelmoes; onduidelijkheid; beschaming, verlegenheid; dire qc a sua
propria "'-', iets tot zijn eigen schande
zeggen.
confuso, p pass & agg vermengd; verward,
verbluft; verlegen; onduidelijk; alia conjusa, in "'-', verward, ongeregeld; door
confuta'blle, agg weerlegbaar.
[elkaar.
confutare, vt weerleggen.
confutazlone, m wederlegging.
congedare, vt ontslaan, afdanken, wegzenden; "'1'si, vr zijn ontslag nemen, heengaan.
congedo, m ontslag; afscheid; verlof; "'"
assoluto, groot verlof; "'" temporaneo,
klein verlof; visita di ""', afscheidsbezoek;
verlof; andare in ""', met verlof gaan; dare
'""" a un servitore, een knecht den dienst
opzeggen.
congegnare, vt kunstig, handig samenvoegen; zetten; monteeren; fig inrichten;
aanleggen, smeden.
congegno, m samenvoeging; machine, drijfwerk; weefsel, samenvoegsel, bouwwerk;
'" di bugie, weefsel (net) van leugens.
congelamento, m bevriezing, stolling.
congeIare, I vt doen bevriezen, doen stollen;
II "'1'si, vr bevriezenj stollen.

congratulare

congelazlone, f bevriezing, stolling; het bevroren, gestremd zijn.
.
congimere, agg gelijksoortig, tot hetzelfde
ges)acht, dezelfde soort behoorende; verwant.
congenito, agg 't aangeboren.
congerle, j indecl. hoop, menigte; ophooping.
congestione, f congestie, bloedsaandrang
(naar het hoofd &).
congettura, j vermoeden, veronderstelling.
congetturale, agg op gissingen of vermoedens berustend, conjecturaal.
congetturare, vt vermoeden, veronderstellen;
gissen; "'" una cosa da un'altra, uit de eene
zaak tot de andere besluiten; si PliO "'"
che . .. , men kan aannemen dat ...
congiu'ngere, I vt verbinden, vereenigen,
samenvoegen; "'" in amicizia, vriendschap aanknoopen; II "'-'Ysi, vr zich vereenigen, verbinden, samenkomen.
congiungimento, m verbinding, vereeniging;
voeg; gewricht; huwelijk, paring.
congiuntamente, avv vereenigd, in gemeenschap, tezamen.
congiuntlva, f bindvlies (v. h. ~Og).
congluntivo, agg verbinden<1, bind-, verbindings-, voegwoordelijk; sost m conjunctief, aanvoegende wijs.
congiunto, p pass & agg verbonden, samengevoegd; sost m verwant.
congluntura, j verbindingsplaats, voeg,
lasch, verbinding, aaneenvoeging; gewricht; gunstige ge1egenheid; het samentreffen van omstandigheden; la "'" del
braccio, het armgewricht; prendere una
""', van eene gunstige gelegenheid gebruik maken.
congiunzione, f verbinding, vereeniging,
samenvoeging; (Gram) voegwoord; punto
di ""', vereenigingspunt, aanknoopingspunt.
congiura, / samenzwering, komplot; ordire
una ""', eene samenzwering smeden.
congiurare, vt samenzweren, samenspannen;
geheime overeenkomsten aangaan; (fig)
tutto congiura alla mia rovina, alles spant
tot rnijn ondergang samen.
congiurato, p pass & agg saamgezworen;
sost m samenzweerder, samenspanner,
samengezworene.
conglobare, vt samenballen.
conglomerare, vt opeenhoopen, samenpakken; ""'t'si, vr zich tot eene massa samenvoegen, samenballen.
conglomerato, p pass & agg samengebald;
sost m conglomeraat, samenhooping.
conglutinamento, m samenkleving.
conglutlnare, vt aaneenlijmen; "'-"fsi, vr aaneenkleven, zich eng verbinden.
congratulare, vi vreugde betoonen, zich
verheugen; ""'rsi, vr iem. gelukwenschen;
mi congri'dulo con lei per il suo bel lavoro,

congra tula torio
ik w~nsch u geluk met uw schoon werk.
congratulatorio, agg gelukwenschend; lettera
congralulatoria, brief met gelukwenschen.
congratulazlone, I gelukwensch.
congrega, t vereeniging, bijeenkomst; broedersch:1p; rot; bende:
congregamento, m vereeniging, bijeenkomst.
congregare, vt bijeenroepen, samenroepen,
verzan1c]en; .-.-Ysi, vr vergaderen; een
broederschap, congregatie vormen.
congregazlone, I vergadering, vereeniging;
broeclcrschap, congregatie; vcrgadcring
congresso, 11£ congres.
[der kardinalen.
congro, 11£ i!;J zeepaling.
congrua, t minimum-salaris.
congruamente, avv passend, behoorlijk.
congruente, agg passend, overeenkomstig,
behoorIijk.
congruenza, t overeenstemmillg, behoorlijkheid; congruentie.
congrulta, f overeenstemmillg, behoorlijkheid.
cOllgruo, agg overeenkomstig, passend, behoorlijk; (Geom.) congruent, gelijk en
gelijkvormig; gius ~, 1'1 recht van
voorkoop.
conguagliare, I vt gelijkmaken; in overeenstemming brengen; II ~rsi, vr het eens
worden, overeenkomen.
congua'gllo, m vereffening; gelijkmaking,
afrekcning; in~, ter vereffening; lar il
~, met elk. afrekenen.
conia, t grap, scherts; uomo di ~, iem. die
van ecn grapje houdt.
con/are, vt munten, munt slaan; fig uitdenken, verzinnen.
conlato, p pass & agg gemunt.
coniatore, m muntstempelaar; stempelaar;
uitvinder van leugens, vervalscher.
coniatura, ! aanmunting.
conielta, t kegelvormigheid, conische gedaant~.

conico, agg kegelvormig, conisch; sezione
conica, kcgelsnede.
coni'fero, agg ~ kegeldragend, conifeer;
sosl 11£ naaldboom, conifeer.
coni'glia, f .e;" vrouwel. konijn, voedster.
conigliera, I konijnenhok.
coni'glio,11£ konijn, mannetjeskonijn, rammclaar; fig laf persoon; aver il cuor di ~,
zeer vrcesachtig zijn.
conio, 11£ wig, stop; muntstcmpel; het muntstempC'len, het munten; aard; karakter;
slag; parole di nuovo ~, nieuwgemaakte
woordC'n, zonderlinge woorden; sano tutti
del medesimo ---, zij zijn allen van hetzclftle slag; esser di nuovo ---, zonderling,
vreemd zijn.
coniuga'bile, agg vervoegbaar.
coniugaie, agg eehtelijk, huwelijks-.
coniugare, vt vervoegen; verbinden, paren;
"""rsi, vr huwen; vervoegd worden.

conoscere
coniugato, agg vervoegd; gehuwd, in den
eeht verbonden; (sast Pi) coniugati, eehtelieden, eehtgenooten.
coniugazlone, I (Gram.) vervoeging.
coniuge, m eehtgenoo!; i coniugi, de echtgenooten, echtpaar.
connato, agg aangeboren; ~ gepaard (v_
bladeren).
connaturaie, agg natuurlijk; aangeboren,
passend, voegend.
connaturare, vt tot zijn eigen natuur maken, in vleesch en bloed latcn overgaan;
tot een natuur worden; cerli diletti linalmettle si conttaturano con noi, sommige
gebreken worden tenslotte een tweede
natuur.
connaturato, agg vast vergroeid.
connazionale, m landsman.
connessamente, avv in verbinding met.
connessione, I nauwe verb in ding, enge
samenhang; connexie; logisch verb and;
~ delle idee, gedachtenreeks.
connesso, agg samenhangend, eng verbonden; sost 11£ zie all1leSSO.
connettere, vt verbinden, in nauwell samenhang brengen; ~rsi, vr zich eng verbinden; vi samenhangen; non ,...." F zonder
samenhang zijn.
connivente, agg oogluikend; heulend met.
connivenza, I oogluiking; medeplichtigheid;
geheime verstandhouding.
connotato, m uitwendig teeken, kenteekell;
i cOlmolali, pi signalemen t.
connu'blo, m huwelijk, echtverbintenis; fig
samenhang, verbinding.
cono, m kegel, ~ kegelvormige vrucht (van
dennen, sparren &); (mod avv) a ~, kegelvormig, conisch.
conocchia, t spinrokken.
conolde, I conolde, onech te kegel.
conoscimte. p pres kennend; sost m & f kennis, bekende.
conoscenza, I I erkenningsvermogen; 2 bewustzijn, kennis; 3 bekende, kennis; 4
wetenschap, kennis; acquislare ~ di,
kennis krijgen van; aver --- di, iets kennen, weten; aver molte cottoscenze, vee!
kennissen hebben; aver ~ con una donna,
vertrouwelijken omgang met een vrouw
hebbell; lar ,...." kennis maken.
cono'sceTe, I vt leeren kennen; kennen,
weten, ervaring hebben; gewaar worden;
begrijpen, inzien; onderkenllen; herkennen; onderseheidell; conosci te stesso,
ken u zelven; ,...., bene Ie lingue moderne, de
nieuwe talen mees!er zijn; ~ poco la sua
arle, Zijll handwerk slecht verstaan; ~ qd
di visla, iem. aileen van aanzien kennen;
~ qd alia voce, iernand aan zijn stem herkennen; darsi a ""-', zich bekend maken
als; zich doen kennen als; larsi ~, zich
bekend maken; zich voorstellen; zich doen
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kennen; II "'-'1'si, VI' zich bekennen; zich
ergens op verstaan; ~rsi reo, zich schuldig
bekennen; III vi bij kennis, bewustzijn
zijn; non conosce, hij is niet bij kennis; hij
Iuistert niet naar rede ; non conosco, si
faccia cia che ho dctto, ik wil geen tegenspraak, men doe wat ik gezegd heb; non
conosco ehe voi, ik heb met u alleen te doen.
conoscl'blle,!agg kenbaar, te herkennen (aan).
conosclmento, m erkenning; ervaring, kennis, kunde; doorzicht; bewustzijn; uomo
di poco~, man van weinig doorzicht;
ritornare in ~, tot bewustzijn terugkeeren.
conoscltlvo, agg onderscheidings-, begrips-,
verstandelijk.
conosclutamente, avv openlijk, op bekende
wijze.
conoscluto, p pass & agg gekend; bekend,
beroemd; openlijk.
conquassamento, m zie eonquasso.
conquassare, vt sterk schudden, stooten;
verbrijzelen, vermorzelen.
conquasso, m dooreenschudding; verbrijzeling, vennorzeling; andare j:n ~, ins torten, vernield worden; mettere a~, ondersteboven keeren, in de gr()Otste wanorde
brengen; mettere in ~, te gronde rich ten,
conqul'bus, m (Scherz.) geld.
[verwoesten.
conqul'dere, I vt iem. verontrusten, kwellen,
beangstigen; .... overwinnen, tegen den
grond slaan; fig vernederen; II ~rsi, VI'
zich verontrusten, in angst, verlegenheid
zijn.
conqulso, agg ter neer ge~lagen, vernederd;
overwonnen; ontmoedigd.
conqulsta, / verovering, buit; paese di ~,
veroverd land.
conqulstare, vt veroveren; verwerven.
conqulstatore, m veroveraar.
conregnare, vi mederegeeren.
consacrando, m wijbisschop.
consacrare, Ivt wijden; plechtig in een ambt
stellen, inzegenen, de wijdingen geven;
bekrachtigen, bevestigen, rechtvaardigen; <'""oJ l'ostia, de hostie consacreeren;
II '""-'1'si, VI' zkh wijden aan, zich geheel
toeleggen op.
consacrazlone, I wijding, inwijding, inzegening, heiliging; bevestiging, bekrachtigingj consecratie (van brood en wijn in
de Mis).
consangulneltA, / consangulnlta, / bloedverwantschap; gelijke oorsprong.
consangul'neo, agg vermaagschapt; sost m
bloedverwan t.
consape'vole, agg medewetend; ingewijd (in
iets); met bewustzijn; bewust; non e ~ di
quello ehe fa, hij weet niet wat hij doet.
consapevolezza, / medeweten; kennis.
consaputo, agg onder meerderen bekend, bewust, bekend; l'a//are~, de bewuste zaak.

consclenza, f & zie coscienza.
cimsclo, agg zie eonsapevole.
conscrltto, zie coscritto.
consecutlvamente, avv achtereenvolgens.
consecutlvo, agg opeenvolgend, de een na
den ander; in tre giorni cOllsecutivi, in drie
opeenvolgende dagen.
consegna, / hoede, bewaring, uflevering,
overhandiging; consignatie; X consigne,
wachtwoord; gedragsregeis (v. schildwacht); kwartierarrest; lcttera per consegna, aan den geadrcsscerde persoonlijk
te overhandigen brief; in ~, in bewaring;
osservare la ~, het consigne opvolgen;
pagarc alia ......" bij de aflevcring betalen_
consegnare, vt ter bewaring geven; geven,
overgeven, afgeven (brief a. d. post),
afleveren; consigneeren; III gerechtelijk
nederleggen, deponeeren; ......, qc alla carla,
iets aan 't papier toevcrtrouwen; ......, qd
iem. aan de politie overleveren; X ......, Ie
truppe, de troepen consigneeren, verbieden de kwartieren te verlaten.
consegnata'rlo,
bewaarder van geconsigneerd goed, consignatarisj medeonderteekenaar inz. van gctuigenissen.
conseguente, agg volgend uit, consequent;
esser ......, a se stesso, zichzelven gelijk blijven; sost m gevolgtrekking; sluitrede;
per ......" tengevolge.
conseguentemente, avv gevolgelijk, dientengevoIge, alzoo; la ter, terstond.
conseguenza, / gevolg, uitkomst; resultaat;
beteekenis; gewicht; gevolgtrekking; consequentie; in ~, per ......" dientcngevoIge;
eosa di grande ......" zaak van groote beteekenis.
consegul'blle, agg te verwezenlijken; bereikbaar, verkrijgbaar.
consegulmento, m vcrwezenlijking~ verkrijging.
consegulre, vt verkrijgen, bereiken, verwerven; vi volgen uit, het gevo!g zijn;
onrniddellijk komen na, vo!gen, verder
gaan; da cia eonsegue ehe ... , hieruit
voIgt, dat ...
consegultare, vi nakomenj volgen, eruit
volgen.
consenso, m toestemming, inwilliging; overeenstemming (der gedachten); per eomune
......" volgens algemeen gevoelen; met algemeene instemming.
consentaneamente, avv in overeenstemming.
consenta'neo, agg overeenstemmend, overeenkomstig; passend.
consentlmento, m toestemming, inwilliging.
cons entire, vt in willigen, billijken, toestaan;
vi toestemmen, toegeven.
consenzlente, agg inwilligend, toestemmend.
consertare, vt samenvoegen, dooreellslingeren.
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sluit nemen, besluiten; II ~si, vr beconsurto, I agg samengevoegd, verbonden,
raadslagen; besluiten.
ineengestrengeld; Ie braccia al sen concerte, de armen over de borst gekruist; II conslgliato, agg geraden, beradell; bezonnen;
mal ~, onberaden, onbezonnen; (prov)
sost m vereeniging; vermenging; overeenchi non vuol essere ~ non puo essere aiustemming.
tato, wie niet hooren wil moet maar voeconserva, f bewaarplaats; provisiekamer;
[len.
waterreservoir; ijskelder; fig schat, con- conslgliatore, m raadgever.
serf; conserve, pi conserven, verduurzaam- conslgllera, f raadgeefster; vroUW van een
de levensmiddelen; ingemaakte vruchten;
~ dei pesci, vischkaar; andare di ~, samengaall; eendrachtig handelell; far ~
d'una cosa, iets bewaren.
conserva'bile, agg geschikt om te worden
bewaard, duurzaam.
conservamento, m bewaring:
conservare, I vt bewaren, behouden, conserveeren, verduurzamen; Dio la conservi,
God behoede u; II ~rsi, vr zich goed
houden, goed blijven; ill goede gezondheid blijven; ~rsi sana, gezond blijven.
conservatlvo, agg behoudend, conservatief;
sost m conservatief.
conservato, agg bewaard; ben ~, goed geconserve~rd, in goeden staat gebleven.
conservatore, m conservator, bewaarder;
conservatief, behoudsman; ~ delle ipoteche, hypotheekbewaarder.
conservatorlo,m I I conservatoire, hoogere
muziekschool; 2 armenhuis; 3 meisjeskostschool; II agg behoudend, behouds-.
conservazlone, f behoud, instandhouding.
consesso, m vergadering van achtenswaardige mannen.
consldera'bile, agg aimzienlijk, aanmerkelijk.
conslderabilltil, f aanzienlijkheid, grootte.
conslderando, m overweging, beweeggrond,
considerans; "'" ehe, in overweging genomen dat ...
conslderare, I vt bemerken, beschouwen,
overwegen; afmeten; betref£en, op het
oog hebben; prima ~ poi operare, eerst
overwegen en dan handelen; ~ Ie spese
che si vuole, de kos ten berekenen, die
noodig zijn; II ~rsi, vr zich houden voor,
zich rekenen, zich achten.
conslderatamente, avv bedachtzaam, omzichtig, met overleg.
conslderatezza, f overleg.
conslderato, agg weloverwogen, bedachtzaam, voorzichtig; tutto~, alles weI overwogen, alles in aanmerking genomen.
conslderazlone, f beschouwing, overweging,
overleg; gewicht, aanzienlijkheid; meening, schatting; achting, naam; uomo di
gran ~, een man van grooten naam,
(groot aanzien); prendere qc in ~, iets in
overweging nemen.
consldere'vole, agg aanzienlijk; aanmerkelijk; belangrijk.
conslgliare, I vi I raden, aanraden, raad geyen; 2 overreden, aansporen; 3 een be-

raadsheer.

conslgllere, m raad, raadgever; adviseur,
raadsheer, raadslid; ~ della carta d' appello,
raad~heer bij het hof van appel; ~ della
corte dei conti, lid van de rekenkamer; ~
municipale, gemeenteraadslid; ~ segreto,
geheimraad.

consl'gllo, m

I raad, raadgeving; 2 raad,
raadsvergadering; raadszitting; 3 raadsbesluit, besluit; 4 verstand, overleg; il C~
dei Dieci, de Raad van Tien (in Venetie);
i consigli di Dio, de raadsbesluiten Gods;
~ di guerra, krijgsraad; ~ dei ministri,
ministerraad; ~di Stato, Raad van State;
dar ~, raad geven; opera sempre con ~,
handel altijd met overleg; prendere ~ dalle
circonstanze, zich door de oms tan digheden latenleiden; non voler~, geen raad
consillare, agg raads-.
[willen aannemen.
conslstente, agg bestaand; standhoudend,
stabiel; vast, dicht; dik, aangedikt; blijvend, duurzaam.
consl'mile, agg bijna geJijk; iets gelijkend.
conslstenza, t duurzaamheid, houdbaarheid,
duur; stevigheid, dichtheid, taaiheid;
consistentie.
consl'stere, vi bestaan, bestaan uit, berusten
op, er op aankomen ; aan drukking
weerstand bieden, stand houden.
consobrlno, m neef (van moederszijde).
consocla'bile, agg vereenigbaar; elkaar niet
uitsluitend.
consoclare, vt vereenigen, bij elkander
passen.
consoclazlone, f vereeniging, verbinding
vennootschap.
consoclo, m $ associe, compagnon.
consola'bile, agg gemakkelijk te troosten.
consolante, agg vertroostend, troostvol;
notizia ~, goede tijding.
I consolare, I vt troosten, vertroosten, opbeuren, bemoedigen; verfrisschen, verkwikken; II ~rsi, vr zich troosten, zich
schikken in; opgeruimd worden; me ne
consolo!, dat doet mij genoegen!; c'e da
consolarsi! 't is een fraaie troost!
2 consolare, agg consulair; van den consul.
consolatamente, avv zacht, rustig, aange~ naam.
consolatlvo, agg troostrijk, opbeurend; verkwikkend.
I consolato, agg getroost, rustig, bedaard;
pioggia consolata, zachte, verkwikkende
regen.
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consustanziazionc

161

consolato, m consulaat; consulschap.
consolatore, m ~trice, I trooster; troosteres;
2

per

~,

secondo il

~,

naar, vol gens ge-

woonte

consuetudlna'rlo, agg l'1 gebruikelijk, geagg vertroostend.
woonte; diritto ~, gewoonterecht.
consolatorio, agg troostend, troost-.
consolazione, t troost, vertroosting; ver- consuetu'dlne, f gewoonte; gebruik; l'1 ge-

kwikking; vreugde; andare a sua~, rustig
zijn gang gaan; dormire a sua ~, zacht,
rustig slapen; sentire qc con molta ~, iets
met veel genoegen vernemen; ehe ~!
(Iron.) een fraaie troost!
console, m consul; consoli delle A rti, to dekens of hoofdmannen der gilden.
consollda, I ~ ridderspoor.
consolldamento, m bevestiging, duurzaamheid.
consolldare, I vt consolideeren, vast, duurzaam maken; bevestigen, verzekeren;
II ~rsi, vr vast, stevig, duurzaam, hard
worden;
heelen, dichtgaan.
consolldato, agg bevestigd; geconsolideerd.
consolldazione, t zie consolidamento.
consolle, t indecl. console, wandtafeltje.
consolo, m zie console.
consonante, agg gelijkluidend, overeenstemmend; (Gram.) medeldinkend; sost m
medeklinker.
consonanza, I harmonisch accoord; gelijkluidendheid; overeenstemming.
consonare, I vi samenklinken, harmonieeren,
overeenstemmen, zich bij elkander voegen; II vt in harmonie, overeenstemming
brengen.
consono, agg samenklinkend, overeenstemmend; eensluidend; overeenkomstig.
consorte, m & t gemaal, gemalin; echtgenoot(e).
consorteria, I gezelschap, genootschap; vereeniging; groep; coterie, kliek.
consorziale, agg gemeenschappelijk, genootschappelijk.
consorzio, m consortium; vereeniging, genootschap; syndicaat; ~ dei ledeli, gemeenschap del' geloovigen; ~ matrimoniale, huwelijksband; ~ umana, de maatschappij.
Constantinilpo II, I Cons tan tinopel.
constare, v impers. I duidelijk zijn; vaststaan; 2 bestaan uit, samengesteld zijn
uit; per me non consta che . .. , bij mij staat
het niet vast dat ... ; non consta, l'1 er
zijn geen geldige bewijzen, 't is niet bewezen; tulfa l'opera consta di dieci volumi,
het geheele werk bestaat uit 10 deelen.
constatamento, m constatazione, I constateering, bevinding.
constatare, vt constateeren, bevinden, met
zekerheid vaststellen.
consuetamente, avv gewoonlijk, naar gewoonte.
consueto, agg gewoon, tot gewoonte geworden; essere ~, gewoon zijn; sost m
iets gewoons, gewoonte; gebruik; di ~,
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woonterccht; aver in (per) ,..." gewoon
zijn; esser in ~, in gebruik zijn.
consulente, agg bijstaancl; avvocato ~,
rechtsgeleerde raadgever; medico ,..." in
consult geroepen geneesheer.
consutta, I beraadslaging; consult; Consulfa,
beraadslagend lichaam; ~ di Stato, QJ
hoogste gerechtshof (in Toskane).
consuttare, vt raadplegen, consulteeren; 011dervragen; ""'rsi, vr zich beraden.
consuttatlvo, agg beradend, raadgevend.
consuttazione, f raadpleging, consultatie.
consuttlvo, agg radend, beradend; voce consulfiva, raadgevende stem.
consutto, m l' & l'1 consult.
consuttore, m 1't raadsman; l' consulteerend geneesheer.
consuma, I verbruik; andare alla ,..." alles
verkwisten, doorbrengen; aver la ~ in
COyPO, onverzadelijk zijn.
consuma'blle, agg verteerbaar, voor 't verbruik geschikt.
consumare, I vt verteren, opteren, verbruiken, verslijten; vernietigen, uitputten; il
sole consuma i vapori, de zon verdrijft de
nevels; ~pi!l. vino che olio, F meer wijn
drinken dan studeeren; II ~rsi, vr opteren, afslijten, verslijten, wegteren; ~rsi
d'amore, van liefde verkwijnen; ~rsi di
lare qc, vurig verlangen iets te doen.
consumato, p pass verbruikt; opgeteerd;
agg versleten (kleeren); volleerd, grondig,
ervaren; sost m consomme, krachtige
bouillon.
consumatore, m verbruiker, consument.
consumatrlce, t verbruikster.
consumazlone, I verbruik, vertering, comsump tie; afslijting, verkwisting, vernieting; ~ delle lorze, uitputting der krachten; lino alia ~ dei s ecoli, tot aan den
jongsten dag.
consumo, m verbruik; afzet, omzet; dazio
"", verbruiksbelasting, octrooi; per il
proprio ~, voor eigen gebruik.
consuntlvo, agg wegterend; l' teringachtig;
$ bilancio ~, verantwoording der uitgaven.
cons unto, agg verteerd, verbruikt, versleten;
lig uitgepu t, uitgeteerd.
consunzione, I vertering, afslijting, vernietiging; verbruik;
tering; ondergang,
verval; andarsene in ~, aan tering sterven, wegkwijnen; quella lamiglia va in ~,
die familie raakt in verval.
consustanziale, agg consubstantieel, een in
wezen met ... , eenwezend.
consustanziazlone, I consubstantiatie.
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contentezza

conta'blle, agg telbaar; rekenplichtig, comp- contegno, m houding, optreden; gedrag; gedraging; verschijning, waardigheid, deftabe!; sost m boekhouder.
tigheid; in "'"', waardig, deftig; verwaand;
contabillta, I comptabiliteit, rekenplichtigaver
un buon~, goed gedrag hebben;
heidi boekhouding.
stare
in "'"', zich op een afstand houden,
contadlna, I boerin.
zeer op zijn fatsoen staan.
contadlname, m troep booren, boerenvolk.
contadlnesco, agg boersch, lomp, onbe- contegnosamente, avv waardig, deftig,
terughoudend.
schaafd; modi contadineschi, boorsche macontegnoso, agg waardig, deftig, terughounieren.
contadlno, m boer, landman; agg boersch,
dend, op een afstand.
boerachtig, landelijk; alia "'"', op z'n contemperare, vt in overeenstemming brengen (met); matigen, temperen; ",",rsi, vr
boersch, op lompe manier.
zich beheerschen, zich matigen.
contadlnotto, m jonge flinke boer.
contado, m OJ stadsgebied; rechtsgebied contemplare, vt beschouwen; zich geheel vereener stad; landelijke bevolking; boerendiepen (in iets); overwegen; 1'l betrekconta'glo, m besmetting.
[stand.
king hebben op; in aanmerking komen.
contaglosamente, avv aanstekelijk, besmet- contemplatlvo, agg beschouwend, bespiegetelijk.
lend; lilosofia cOfttemplativa, bespiegecontagloso, agg besmettelijk, aanstekelijk.
lende wijsbegeerte.
contagocce, m indecl. druppelteller, drup- contemplazlone, I contemplatie, beschoupelflesch j e.
wing, bespiegeling; la '""""' di Dio, de aancontamlna 'bile, aggvatbaar voor besmetting.
schouwing Gods.
contamlnare, I vt bev!ekken, bezoedelen; ver- contemporanelta, f gelijktijdigheid.
derven, ontsieren; beleedigen, onteeren, contempora'neo, agg gelijktijdig, tot denzelfden tijd behoorende; (sost. Pi) i conschenden; ziek maken; II '"'"-'1'si, vr zich
temporanei, pi de tijdgenooten.
bezoedelen, bevlekken, onteeren.
contamlnazlone, I bevlekking, verontreini- contendente, agg strijdend, twistend; sost m
ging, onteering, schending.
strijdende partij.
contante, p press tellend, geldend; agg gel- contendere, I vi strijden, tegenspreken; "'"' in
se stesso, in twijfel staan; II "'"'rsi, v recipr.
dig, werkelijk; denari contanti, contant
strijden, twisten; ~si qc, om iets strijgeld; prendere qc per contanti, iets voor
den; III '"'"-'1'si, vr weigeren; IV vt beletten,
goede munt opnemen; vendere a contanti,
contant verkoopen.
bestrijden, betwisten.
contare, I vt tellen, optellen; aanzien, be- contendlmento, m zie clFntesa.
schouwen als, houden voor; tellen, achten; contenente, agg bevattend; onthoudzaam,
verhalen, vertellen; berekenen; si conmatig, kuisch; sost m vat, reservoir.
tano, men kan ze teHen; se ne contano tanti, contenenza, I inhourl; zie ook: contegno.
er zijn er zoo velen; ne ContlL delle belle, hij contenere, I vt I bevatten, omvatten; in
zich sluiten; 2 terughouden, in toom houvertelt ons daar wat moois, spelt ons wat
dlln, beteugelen; ~ Ie lacrime, de tranen
op de mouw; "'"' uno per un ipocrita, iem.
inhouden;
II '"-'Tsi, vr besloten, vervat
voor een huichelaar houden; il lar presto
zijn; zich inhouden, bedwingen; zich hounon 10 conto nulla, ik houd niet van dat
den, zich gedragen; si wntenne sempre
vlugge werken; "'"' qc a qd a peccata, iem.
bene, hij gedroog zich altijd goed; tutto
iets tot zonde aanrekenen; II vi rekenen,
qtlesto si contiene in poche pagine, dit alles
tellen, bouwen op; conto di aver linito
is in weinige bladzijden vervat.
questa lavoro Ira due anni, ik reken er op
dit werk in twee jaar gereed te hebben. contenlmento, m I inhoud; 2 houding; opcontato, p pass geteld; (agg) denari contati,
treden.
geteld, afgepast geld; tutto "'"', aHes over- contentamento, m tevredenheid; bevrediwogen
ging.
contatore, m rekenaar, berekenaar; ver- contentare, I vt bevredigen, tevredenstellen;
teller; tourniquet, draaihek; gasmeter;
bevallen; tina cosa contenta poco, iets bemeter van de waterleiding.
valt weinig; II -rsi, vr tevreden zijn,
contatto, m aanraking; contact; punto di "'"',
zich vergenoegen, toegeven dat ... ; . (prov)
raakpunt; aanknoopingspunt; a "'"', vlak
chi si contenta gQde, wie tevreden is, is
contazlone, I telling.
[er naast.
gelukkig.
conte, m graaf.
contentatura, I bevrediging; tevrerlenstelcontea, I graafschap.
ling, tevredenheid; di difficile-, moeielijk
contegglare, vt rekenen, berekenen; op de
te'\rI·eden te s tellen.
rekening zetten; den prijs bepalen; '"'"-'1'si, contentezza, I tevredenheid; vreugde, volvr met elkander afrekenen.
doening; mala ,..." misnoegen, verdriet,
ongenoegen.
conte'gglo, m berekening, rekening.

conto

contentino

sost m aandeel (in erfenis, deeling); bijcontentino, In toegift.
drage in belasting; X contingent.
contento, I m tevredenheid, voldoening,
contlngenza,
I nevenzaak, bijkomende omvreugde; genoegen; II agg tevreden, blij;
standigheid; toeval; mogelijkheid, gevergenoegd; cuor - , tevreden gemoed;
beurlijkheid; in ogni ~, in elk geval; in
- lui, contenti tutti, F als het hem bevalt,
tali contingenze, onder zulke omstandigmoeten allen er genoegen mede nemen;
e - cite faccia questo? vindt U goed dat heden; porre, mettere in - , aan gevaar.

ik dit doe? hindert het u niet als ik dit
doe?; lar ~ qd, iemand tevredenstellen;
vivere _, kalm, rustig Jeven.
contentone, agg zeer tevreden.
contenuto, p pass. omvat, bevat; sost m
inhoud.
contenzlone, I geschil.
contenzloso, I agg contentieus, strijdzuchtig,
twistziek; '" bestreden; betwistbaar,
twist-, geschil-; oggetto - , geschilpunt,
voorwerp, waarover de strijd gaat; II sost
m landsadvocatuur; raadgevend lichaam,
afdeeling voor bestuursgeschillen.
conterla, I glaspaarlen, glaskralen.
contermlne, contermlno, agg aangrenzend.
conterra'neo, conterrazzano, agg uit dezelfde streek afkomstig; sost m dorpsgenoot, landman.
contesa, I strijd, twist; woordenwisseling,
proces; senza _, zonder tegenspraak.
contessa, I gravin.
contessere, vi samenweven, samenvlechten;
fig samenstellen.
contesslna, I jonge gravin.
I contesta'blle, agg bestrijdbaar, betwistbaar.
2 contesta'blIe, m zie conesta'bile.
contestare, vt bestrijden; zich verzetten;
protesteeren; _ la lite, eene zaak voor de
rechtbank aanhangig maken.
contestazlone, I aanhangigmaking, nawijzing van een overtreding; bestrijding (van
een recht); contestatie, oneenigheid.
contestimone, m medegetuige.
contesto, I p pass vervlochten, doorweven;
- di avorio ed' ebano, uit ivoor en ebbenhout samengesteld; II sost m samenhang,
verband (in zinnen), context; lig (samen)weefsel.
contestura, f weefsel; onderlinge samenhang.
contezza, f nauwkeurige kennis, bericht.
conticlno, m rekeningetje.
contigulta, f belending, aanpaling.
contl'guo, agg aangrenzend, aanpalend; belendend; naburig.
continentale, agg continentaal, vastelands-.
I contin/mte, m vast eland; I' antico - , de
oude wereld (Europa, Azie en Afrika); it
nuovo ~, de nieuwe wereld (Amerika).
2 contlnente, agg
beva ttend; ingetogen,
kuisch, matig; sost m matig, ingetogen
mensch.
continenza, f ingetogenheid, matigheid,
kuischheid.
contingente, agg toevallig, als nevenzaak;
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contlngl'blle, agg mogeJijk, denkbaar.
contino, m jonge graaf.
contl'novo, agg zie continuo.
continuamente, avv ononderbroken; voortdurend.

contlnuamento, m voortduring; voortzetting.

contlnuare, I vt voortzetten, voortgaan;
vervolgen; iem. aflossen (bij arbeid); verlengen (muren, wegen); II vi duren, aanhouden; il discorso continuo per due ore,
het gesprek duurde twee uren; continua a
piovere, het houdt aan met regenen.
contlnuatamente, avv zonder onderbreking,
voortdurend.
continuatore, m voortzetter, opvolger.
continuazlone, t voortzetting; voortduring;
betrekking; samenhang.
contlnulta, I continuiteit, onafgebroken
reek,; voortduring; samenhang; soluzione
di - , gaping, onderbreking.
contl'nuo, I agg onafgebroken, doorloopend,
voortdurend, bestendig; Irazione continua,
kettingbreuk; II sost m samenhangend geheel;. voortdurend gebruik.
conto, I 'Itt I rekening, verrekening; 2 afrekening, vereffening; 3 achting, eerbied;
goede naam; 4 rekenschap; 5 voorwaarde;
- aperto, openstaande rekening; - corrente, rekening courant, loopende rekening; ~ meta, gemeensehappelijke rekening; il - delle spese, onkostenrekening; conti da speziali, apothekers (d. i.
zeer hooge) rekeningen; Corti dei Conti,
Rekenkamer; medico di - , geneesheer
van naam; a ~ mia, voor mijne rekening,
op mijn verantwoordelijkheid; a - di qd,
op naam van iemand; ten voordeele van
iemand; a buon - , inmiddels; voorzichtigheidshalve; a conti iatti, na rijp overleg;
alta fin dei conti, per slot van rekening,
ten slotte, eindelijk; per nesstm - , onder
geen voorwaarde; per un ,...., ... , per
l'altro . •. , eenerzijds ... , anderzijds ... ;
per questo - , in dat opzicht; conti chiari
amici cari, effen rekeningen maken goede
vrienden; aver qd in - di un imbecilie,
iemand voor een domkop houden; chiedere ,...., di qc, rekenschap van iets vragen;
dar buon ~ di se, zich fatsoenlijk (deftig)
gedragen; far U - , de rekening opmaken;
lar i conti, afrekening houden; far di ~,
rekenen; lar - di qc (of qdl, op iets (of
iemand) rekenen; tar - di aver of esser qc,

contorcere

contrapporre

zijne woorden; II vt bestrijden; verbieden;
~ qd, tegenspreken; III ,....,rsi, vr zichzelf
tegenspreken.
contrad(d)lttore, tit tegenspreker, bestrijder.
contrad(d)lttorio, agg weersprekend, tegenstrijdig; contradictoir.
contrad(d)lzlone, f I tegenspraak; tegenwerping; ·2 tegenkanting, moeilijkheid;. 3
tegenstrijdigheid,
onvereenigbaarheld,
contradictie; senza ,...., alcuna, zonder
eenige moeilijkheid; aver 10 spirito di ~,
den geest van tegcnspraak hebben, altijd
tegenspreken.
contraente, I agg samentrekkend; contracteerend; sost m contractant; contracteerende partij.
contraffaclmento, m namaak.
contraffacitore, m imitator, navolger; vervalscher.
contraffare, I vt namaken, nabootsen, naapen; vervalschen; II ,....,rsi, vr zich verkleeden, zich vermommen.
contraffatto, agg nagemaakt, vervalscht;
verkleed, veranderd; verdraaid, wanstaltig.
contraffattore, tit nabootser, namaker; vervalscher.
contraffattura, contraffazlone, j nabootsing,
naiiping; namaak; vervalsching.
contrafforte, tit contrefort, steullllluur, beer;
steunpijler; uitlooper (van gebergte).
contraffortuna, f tegenspoed.
contrafforza, I tegenwerkillg; tegellwerkende kracht.
contrafforzo, tit tegenwerking; tegenstelling.
contraggenlo, tit natuurlijke afkeer; antipathie; a""", di~, ongaarne, met tegenzin.
contralmento, tit samentrekking; sluiting
van een verdrag.
contralndicare, vt eell tegenaanwijzing geven.
contralto, tit t altstem; altzanger.
contrammandare, vt tegenbevel geven, afgelasten.
contrammandato, m tegenbevel, afgelasting.
contrammlna, f X tegenmijn; tegenlist.
contrammlnare, vt zie controtltinare.
contrammlra'gllo, m J,. schout-bij-nacht.
contrannaturale, agg tegennatuurlijk.
contrappassare, vi in elkander overgaan;
,...., a una legge, een wet overtreden.
contrappello, m X contre-appel.
contrappelo, m streek met de kam tegen het
haar in; lare la barba e il ,...." iemand terdege er doorhalen, hekelen.
contrappesare, vt het evenwicht herstellen;
vi het tegenwicht vormen, het even wicht
houden; ,....,rsi, vr tegen elkander opwegen;
in evenwicht staan.
contrappeso, tit tegenwicht; balanceerstok
Ie sue opere contraddicono aile sue parole,
(van koorddanser).
zijn daden weerspreken (zijn in strijd met) contrapporre, vt tegenoverstellen, -plaatsen,

zich voorstellen, meenen, zich voornemen
iets te hcbben of iets te zijn; rendere ~ di
qc, rekenschap van iets geven; saper il ,....,
suo, ervaren zijn in zijn yak; tener di ,...., di
qd, iemand hoogachten; tener di ,...., di qc,
iets met zorg behanclelen; iets op waardf>
houden; tornare a ,...." voordeeJig zijn;
lorna il ~, de rekening klopt; II agg I afgetelcl, berekend; afgepast; 2 bekencl,
cluiclelijk, klaarblijkelijk.
contorcere, vt draaien, verwringen, verdraaien; ,...., Ie labbra, den mond vertrekken; -.-rsi, VI' zich slingeren om; ineenkrimpen, zich wringen (van pijn); zich
kronkelen (slangen).
contorclmento, nt het draaien, verwringen;
gekronkel, verwringing.
contornare, I vt omranden, omzoomen, invatten; garneeren; omgeveu, omheinen, omsingelen; in omtrekken teekenen; II """rsi,
vr zich omringen met; omgang hebben;
si e contornato ntale, hij verkeert in slechte
gezelschappen; ,....,rsi a qd, tot iem. zijne
toevlucht nemen.
contorno, nt omtrek; omgeving; omvatting,
omlijsting; rand; omliggende streek; abita
nei contorni di Firenze, hij woont in de
ornstreken van Florence.
contorto, agg verdraaid; verwrongen; (fig)
stile ,...." gewrongen, onnatuurlijke stijl.
contra, prep contra, tegen; zie contro.
contrabbandlere, tit smokkelaar.
contrabbando, nt sluikhandel, smokl<elhandel; contrabande; di ,...." op verboden, ongeoorloofde wijze.
contrabbasso, tit J contrabas.
contrabbattente, agg terugslaand, terugstootencl.
contrabbatterla, t X tegenbatterij.
contrabbllanclare, vt opwegen, het evenwicht houden; jig van gelijke waanle zijn.
contraccamblare, vt vergoeden, vergelden,
beantwoorden (een dienst); omruilen.
contracca'mblo, tit ruil, vergoeding, vergelding; rendere il ,...." een wederdienst bewijzen; goed met goed vergelden; in ,...."
daarvoor; ter vergelding.
contraccassa, j zie controcassa.
contracchlave, j valsche sleutel, looper;
tweede sleu tel.
contracclfra, j sleutel voor geheimschrift.
contraccolpo, tit tegenslag, terugslag; tegenwerking; nawerking.
contraccusa, t tegenbeschuldiging.
contrada, I straat; stadskwartier; streek,
land.
contraddanza, f contredans.
contraddetto, tit tweede dagvaarding.
contrad(d)lre, I vi tegenspreken; niet beantwoorden, in strijd zijn met, weerspreken;

con tra pposizione
-zetten; ~rsi, vr zich verzetten, zich
tegenoverstellen.
contrapposizione, I tegenoverstelling; tegenstelling, antithese.
contrapposto, agg tegenovergesteld; overstaand; tegengesteld; sost m het tegenovergestelde; tegenstelling; tegenoverstelling; per ~, in tegenstelling; lar ~,
in tegenstelling zijn.
contrappriJcci, m pi X tegenloopgraven.
contrappunto, m J contrapunt.
contra'rgine, m versterkingsdam, nooddam.
contrarlamente, avv integendeel, omgekeerd; ~ a qe, in tegenstelling met iets.
contrariare, I vt zich verzetten, bestrijden,
weerspreken, dwarsboomen, tegenwerken; II vi in tegenspraak zijn; tegens trib belen.
contrarieta, I tegenspraak; tegenstand; ongunstige toestand; tegenspoed, ongeluk;
wederwaardigheid; tegenkanting; per la
~ della stagione, wegens het onguns tige
j aargetijdc.
contra'rio, I agg tegenovergesteld; tegenstrijdig; ongunstig, vijandelijk, schadelijk,
nadeelig; /'umiditct e eontraria alla sa/ute,
de vochtigheid is nadeelig voor de gezondheid; II sost m het tegendeel; tegenstelling; tegenstander, vijand; reearsi qd
al ~, zich iemand tot vijand maken; (mod
prov) al ~, in ~, per ~, per 10 ~, integendeel, juist het tegendeel; III (avv)
procedere ~ a' suoi desideri, tegen zijne
wcnschen ingaan.
contrarre, I vt besluiten, sluiten, aangaan;
"""-' amicizia, vrienclschap aanknoopen; ,.......,
debiti, schulden maken; ~ una maiattia,
een ziekte oploopen; ~ un matrimonio,
een huwelijk aangaan; ~ un obbligo, een
verplichting op zich nemen; II ~rsi, vr
zich samentrekken; ineenkrimpen; (Gram.)
samengetrokken worden.
contrascarpa, I X con trescarp.
contrascritta, t tweede exemplaar (afschrift)
van een contract.
contrassegnare, vt contrasigneeren, medeonderteekenen; merken, van een teeken
(merk) voorzien.
contrassegno, m medeonderteekening; contrasigne; teeken, nrerk; herkenningstceken; geheimteeken; bewijs; i contrassegni
d'una persona, het signalement van een
contrassimso, m zie eontrosenso. [persoon.
contrasta'bUe, agg bestrijdbaar, voor bestrijding vatbaar.
contrastare, I vi in strijd zijn met, een tegenstelling vormen; ~ eon qe, met iets in
tegenstelling zijn, bij iets afsteken; ~ eon
qd, twist met iemand hebben, niet met
iemand overweg kunnen; II vt bestrijden,
verhinderen; ~rsi il primo premio, elkander den eersten prijs betwisten.

con tri tamen te
contrasto, m tegenstelling, tegenovergestelde; tegenstand, hinderpaal; beletsel; twist,
gekibbel; a ~, tegenover; senza ......" ontegenzeggelijk; lar ......" tegenstand bieden;
afstekcn tegen; rimanere a ~, als beletsel
blijven bestaan.
contratta'blle, agg verhandelbaar.
contrattacco, m X tegenaanval; tegenstoot.
contrattamente, avv (Gram.) door sarnentrekking.
contrattante, m contract ant; agg contracteerend.
contrattare, vt verhandelen, loven en bieden;
onderhandelen; vi contracten sluiten.
contrattazione, I het dingen, het loven en
bieden; onderhandeling, koop.
contrattempo, m onaangenaarnheid; tegenslag, onverwacht oponthoud; tegenvaller;
a ""-', te onpas, ongelegen.
contra'ttlle, agg sarnentrekbaar.
contrattilita, I samentrekbaarheid.
contratto, I m contract, verdrag, overeenkornst; ~ di locazione, pachtcontract; fare
un ~, een vcrdrag sluiten; rescindere un
~, een contract ollgeldig verklaren; II
p pass. & agg gesloten, aangegaan; sarnengetrokken, ·verkort.
contrattuale, agg contractueel.
contrattura, f samentrekking; verlamming.
contravveleno, m tegengif.
contravvenire, vi I overtreden, zondigen
tegen (een reglement &); 2 tegernoetkocontravventore, m overtreder.
[men.
contravvenzione, t overtreding (der wet).
contravversita, I zie controversia &.
contravvlte, I schroefrnoer.
contrazione, I sarnentrekking, verkorting.
contribuente, agg bijdragend; sost m belastingschuldige.
contribuire, vi bijdragen, medewerken,
medehelpen; vt geven, schenken, verleenen.
contributo, m bijdrage, belasting; mettere
a ~ qd, iem. doen bijdragen; lig brandschatten; dienstbaar maken.
contribuzione, I bijdrage; belasting; contributie; ......, di guerra, oorlogsschatting;
mettere a ~, brandschatten, uitbuiten.
contrlmpannata, t voorzetraam; dubbel
venster.
contrindicazione, I tegenaanwijzing, contraindicatie; 1" aanwijzing om een bepaald
geneesmiddel niet toe te dienen.
contrlsta'blle, agg bedroevend.
contristamento, m droefheid, zorg.
contristare, I vt bedroeven, treurig maken;
smart veroorzaken; fig troosteloos, dor,
ellendig maken; II ~rsi, vr zich bedroeyen, treurig worden.
contristato, agg bedroefd, treurig.
contritamente, avv berouwvol, met verbrijzeld hart.

contrito

convene vole
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contrito, agg berouwvol, boetvaardig; verbrijzeld.
contrlzlone, t verbrijzeling; diep berouw,
wroeging.
contro, prep tegen; ~ di me, tegen mij; di
~ a, tegenover, vis-a-vis; nella pagina di
~, op de tegenovergesteide bladzijde;
dar ~ a qd. zich tegen iem. verzetten.
iem. tegenspreken; esser ~ di qd. iemands
tegenstander zijn; tencr - . op de hand
van de tegenpartij zijn; udire il pro e it ~.
het voor en tegen (het pro en contra)
hoaren.
controcassa, t buitenste kist; buitenkas
(v. e. horloge).
controcifra, f sieutel van geheimschrift.
controcorrente, t tegenstroom.
controfinestra, t voorvenster, dubbe! venster.
controfodera, t tusschenvoering. opvulling
in kleeren.
controfondo, m dubbele bodem.
controforza, t tegenwerkende kracht, tegenwerking.
controfosso, m X voorgracht.
controlndlcazlone, t zie contrindicazione.
controlegge, t wet die een andere wet opheft.
controllare, vt controleeren, toezicht houden.
controllo, m c~ntrale, toezieht.
controllore, m controleur.
controluce, t tegenlicht, valsch licht.
contromandare, vt een tegenbeve! geven, afgela3ten.
contromarca, t contremarque; sortie
schouwburg); ijkmerk (op goud en zilver).
controma'rcia, t X tegenmarsch.
contromlna, t X tegenmijn.
contromlnare, vt tegenmijnen aanleggen;
jig tegenwerken, tegenlisten aanwenden.
contromuro, m steunmuur.
controparte, t !'1 tegenpartij.
controperazlone, t tegenoperatie, tegenmanoeuvre.
controporta, t tochtdeur; dubbele deur.
controproposta, t tegenvoorstel.
controprova, f tegenproef.
contrordlnare, vt tegenbevel geven, afbestellen; afgelasten.
contro'rdlne, t tegenbevel.
controrlvoluzlone, f tegenomwenteling, con·
tra-revolutie.
controscarpa, f X contrescarp; overschoen.
controscena, t stil spel (ter begeleiding van
sprekende acteurs).
controscritta, t afschrift, tweede exemplaar
(v. contract).
controsenso, m tegenovergestelde beteekenis, verkeerd gebruik van woorden, onzin; a ~, in tegengesteiden zin.
controsti'molo, m T kalmeerend middel.
controstomaco, avv met walging, met afkeer.
controtorpedlnlera, f .j,. torpedojager.

controvalore, m tegenwaanle.
controvaso, m cache-pot, omhuisel van
bioempot.
controvento, m vensterluik; avv tegen den
wind (varen).
controversla, t meeningsverschil, geschil;
geleerde strijdvraag, controverse.
controverso, agg bestreden, betwist, twistcontrovert ere, vt bestrijden. betwijfelen.
controvertl'bile, agg betwistbaar, twijfelachtig.
controvl'slta, f tegenbezoek.
controvolonta, avv met tegenzin. onwiIlig.
contumace, agg afwezig bij de gerechtelijke
behandeling; niet verschenen; hardnekkig; sost m bij verstek veroordee1de.
contuma' cia, f niet verschijning voor de
rechtbank. verstek; hardnekkige trots;
ongenade, uitsluiting van ambten (voor
zekeren tijd); quarantainc; observatietijd;
essere condannato in ~, bij verstek veroordeeld worden; .j,. stare in ~, in
quarantaine zijn.
contumacla'rlo, agg bij verstek.
contumella, f hoon, boosaardige beleediging.
contumeIioso, agg beleedigend. onteerend,
smadeIijk.
contundente, agg kwetsend, kneuzend,
stomp.
contu'ndere, vt kneuzen. stuk stooten.
conturbamento, m sterke opwinding, onrust.
conturbare, vt verontrusten, lastig vallcn;
~rsi, vr zich verontrusten, ontstellen, in
verwarring geraken; stormachtig worden
(de zee).
conturbatlvo, agg storend.
conturbazlone, f opwinding; onrust; storing
(ook van het gezichtsvermogen).
contuslone, f kneuzing; buiJ.
contuso, p pass & agg gekneusd; gekwetst.
contuttoche, coni niettegenstaande; ofschoon.
contuttoclo, avv niettemin. desniettemin,
nochtans.
contuttoquesto, avv desondanks, even weI,
niettemin.
convaiescente, agg genezend, herstellend;
sost m herstellende, reconvaleseent.
convalesclmza, f genezing, beterschap, herstel.
convalldare, I vi bevestigen, bekrachtigen;
versterken; II ~rsi, vr krachtig worden;
bekrachtigd worden; bewaarheid worden.
convalldazlone, t bekrachtiging, bevestiging.
convalle, f langgerekt dal; giglio delle convalli, ~ leJietje van dalen.
convegno, m samenkomst; plaats van samenkomst; overeenkomst, verdrag.
convellente, agg
krampachtig, kramp-.
convene'vole, agg passend, naar behooren;
tempo ~, geschikt oogenblik; sost m het
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convenevolezza
passende, betamelijke, juiste maat; fatsoen; beleefdheid; lare i eonvenevoli, beleefdheden bewijzen, de honneurs waarnemen; stare sui eonvenevoli, op de vormen, goede manieren staan.
convenevolezza, I gepastheid, welvoeglijkheid, fatsoen; beleefdheid; goede manieren, goede toon.
convenlimte, agg passend, naar behooren;
,....., alta, overeenkomstig.
convenlenza, t gepastheid, overeenstemming; samenhang, betrekking; gelijksoortigheid;' convenance, welvoegelijkheid, fatsoen; goede manieren; berekening; Ie eonvenienze di corte, de hofgebruiken; matrimonio di ,...." huwelijk uit berekening, uit standsoverwegingen; Ie
visite di ~, de gebruikelijke bezoeken;
la ,....., di tutte Ie parti Ira loro, de overeenstemming van aUe deelen onderling; non
va della mia ,...., a lare questo, het past mij
niet zulks te doen; eonoseere la ,...." weten
hoe het behoort; maneare aile eonvenienze,
tegen aile fatsoen, goede manieren handelen.
convenlo. m verdrag, overeenkomst.
convenlre, I vi 1 samenkomen, vergaderen,
zich vereenigen; 2 samenwerken; 3 overeenstemmen, overeenkomen; het eens
worden (over); tutti eonvengono ehe .... ,
allen stemmen er in overeen dat .... ;
bisogna ~,men moet bekennen, toegeven;
II vi & ,-...ysi, vr nuttig, noodig, passend
zijn, passen, moeten; non mi conviene,
't past mij niet; eonviene eedere, men moet
toegeven; III vt ,...., qd in giudizio, 1'1 iem.
voor 't gerecht dagen.
cGnventl'cola, I geheime samenkomst.
convento, m klooster.
conventuale, agg kloosterlijk, klooster-.
con venuto, I agg bijeengekomen, vergaderd;
overeengekomen, vastgesteld; reo ,....." gedaagde, beschuldigde; resta ,....,! afgesproken!; II sost m 1 gedaagde; 2 overeenkomst; secondo il,...." volgens overeenkomst.
convenzlonale, agg volgens overeenkomst;
gewoon, gebruikelijk, conventioneel.
convenzlone. I conventie, overeenkomst, afspraak; gebruik, gewoonte; la Convenzione,
QJ de Fransche Conventie (1792).
convergente, p pres & agg convergeerend,
in een punt samenloopend; lorze eonvergenti, samenwerkende krachten.
convergenza. I convergentie; het samenloopen in een punt (v. lichtstralen &).
convergere, vi convergeeren, in een punt
samenloopen.
conversa. I bekeerde; leekezuster.
conversa'blle, agg spraakzaam, gezeUig in
den omgang.
conversamente. auv omgekeerd.

convocare
conversare. I vi (con qd) met iem. spreken,
zich met iem.onderhouden, praten; omgang, verkeer hebben; ,....., con se stesso,
aUeenspraken houden; II vt ,...., qd, met
iem. omgaan.
conversatl'vo. agg spraakzaam, gezeUig, onderhoudend.
conversazlone. I conversatie, onderhoud,
gesprek; gezelschap, gezeUig verkeer; omgang; la signora N. tiene ,...., it giovedi,
Mevr. N. ontvangt des Donderdags.
converse'vole, agg gezellig, onderhoudend.
converslone. t omkeering, verandering, verwisseling; conversie; wenteling, draaiing;
bekeering, geloofsverandering; ~ zwenking; ,....., politica, politieke omkeer.
converso, I m 1 leekebroeder; 2 bekeerling;
3 tegendeel; per ,...." integendeel, omgekeerd; II p pass & agg omgekeerd, veranderd; bekeerd; e ,...." en omgekeerd.
convertl'blle, agg veranderbaar, omkeerbaar; voor bekeering vatbaar.
convertlre. I vt I veranderen, omkeeren;
omzetten; 2 bekeeren; 3 van plan, voornemen, beginselen doen veranderen; ,....,
I' esereito eontro un punto, het leger op een
punt rich ten; ,....., in luga il nemico, den
vijand op de vlucht drijven; II """rsi, vr
veranderen in, zich omzetten; zich bekeeren; van meening veranderen; ,....,rsi,
in vento, zich in het niet oplossen, vervliegen.
convertlto, m bekeerde, bekeerling; agg bekeerd; veranderd (van meening).
convessltil, f bolrondheid; welving.
convesso, agg convex, bolrond.
convlclno, agg dichtbij liggend, naburig.
convlncente, agg overtuigend, pakkend.
convl'ncere, vt overtuigen; -rsi, vr zich
overtuigen, overtuigd zijn;
convlnclmento, m overtuiging.
convlncltlvo, agg overtuigend, bewijskrachtig.
convlnto, p pass overtuigd, bewezen; reo ,...."
misdadiger wiens schuld bewezen is.
convlnzlone, f overtuiging, vast geloof.
convltare, vt uitnoodigen; vi partijen geven.
convltato, agg uitgenoodigd; sost m genoodig de, gast.
convlto, m gastmaal, feestmaal.
convltto, m pensionaat, kostschool, opvoedingsgesticht.
convlttore, m kostscholier, inwonend schoconvlttrlce, t kostschoolmeisje.
[lier.
convlvale. agg disch-, tafel-; canzoni eonvivali, tafelliederen.
convlvenza, I samenleving.
convl'vere, vi samenleven, samenwonen; in
den huwelijksstand leven.
convocamento, m oproeping, bijeenroeping.
convocare, vt bijeen-, samen-, oproepen; uitnoodigen.
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convocazione

eonvocazione, t convocatie, oproeping, bijeenroeping.

eonvogllare, vi geleiden, convoyeeren, escorteeren.

eonvogllo, m begeIeiding, geleide; konvooi;
trein; "" funebre, lijkstoet; lettera di "",
geleibrief.

eonvolvolo, m It: akkerwinde, convolvulus.
eonvulsamente, avv krampachtig.
eonvulslone, t
stuip, stuiptrekking;
kramp; convulsioni, PI stuipen.
eonvulslvo, agg krampachtig, kramp-, stuip-

-r:

trekkend.

convu]so, agg stuiptrekkend, aan krampen
lijdend; vertrokken, convuIsief; con Ie
mani convulse, met krampachtig samengevouwen handen.

eoonestamento, m verschooning, vergoelijking.

(oonestare, vi verschoonen, vergoelijken,
verontschuldigen.

cooperare of cooprare, vi medehelpen, hulp
verleenen; samenwerken.

cooperatlva, f oooperatieve vereeniging;
ook: can tine in eigen heheer.

eooperatlvo, agg cooperatief, samenwerkend;
elkaar help end.
eooperatore, m cooperator, medewerker,
belper.
eooperatrlee, m medewerkster, helpster;
societa "", verbruikvereeniging, cooperatieve vereeniging.
eooperazlone, f cooperatie, samenwerking,
onderlinge bulp.
eoordlnare, vi in orde brengen, ordenen,
regelen; regelmatig doen volgen; "" Ie
idee, de gedacbten Iogiscb ontwikkelen;
"" Ie parti d'un lavoro, de deelen van een
werk in onderling verb and brengen.
eoordlnate, f PI coordinaten.
coordlnazlone, f regeling, rangschikking;
coordina tie.
eoorte, f OJ coborte, krijgsbende.
Copenaghen, Kopenhagen.
eoperchlare, vt met een deksel sluiten.
coperchlo, m deksel; il soperchio rompe il ,..."
al te veel deugt niet.
eoperta, f dek, beddek, deken; omslag, overtrek, omslag (v. boek); couvert; "" del
cavallo, paardedek; "" della nave, J, brug,
bovendek van een schip; "" da viaggio,
reisdeken; sotto "", onder het voorwendsel,
onder den dekmante!.
eopertamente, avv bedektelijk, in 't geheim.
copertlna, t dekje, kIeine deken; boekomslag; fig dekmantel, voorwendsel.
coperto, I p pass & agg bedekt; gekleed, toegedekt; heimelijk; carrozza coperta, overdekt rijtuig; cielo "", bedekte Iucbt;
nemico "", heimelijke vijand; II sost m I
couvert (aan tafeI); 2 overdekte plaats;
dak, bescbutting; al "" di, beschermd,

coprimento

bescbut tegen; mettersi al "", zicb in
zekerbeid stellen.
coperto'la, f groot dekse!.
copertone, m huif, wagenzeil.
copertu' ecla, f armzalige deken.
copertura, / bedekking, dek; dak.
I copla, f overvloed; menigte; "" di dire,
spraakzaambeid, bespraaktheid; in "",
in overvloed.
2 copia, / I kopie, afschrift, nateekening;
2 exemplaar (v. e. bock, geschrift &);
~ autentiea, rechtsgeldig, eeht afschrift;
brutta "", ldad, concept, minute; pigliar
(prendere), afschrift (kopie) nemen; per ""
con/orme, voor gelijkluidend afschrift.
copialettere, m indecl. I kopieboek; 2 kopieerpers.
coplare, vi kopieeren, afschrijven, naschrijven, nateekenen, namaken; ~ qd, iem.
copiatlvo, agg kopieer-.
[naapen.
coplatore, m kopiist, schrijver, naschrijver,
nabootser.
coplatura, / het afschrijven, kopieeren; afschrift.
cop!' glia, / ijzeren nagel of wig.
coplosamente, avv in overvloed, overvloedig.
coploslta, f overvloed, menigte, overdaad.
coploso, agg overvloedig, rijkelijk.
coplsta, 1n schrijver.
coplsteria, f schrijverskamer; kopieerbureau.
coppa, / bokaal; oliehouder (v. d. lamp);
beker in 't Ital. kaartspel; harten (in 't
whist &); achterste gedeelte v. d. schedel;
achterhoofdsbeen; essere una"" d'oro, een
uitstekend mensch, een schat zijn.
coppa'lba, f ~ copalva, copahu-balsem.
coppale, m kopal, kopallak.
copparosa, / koperrood, vitrioo!.
eoppau, m zie coppaiba.
coppell a, f kupel, smeltkroesje voor het
toetsen en louteren goud en zilver; oro
di "", zeer fijn goud.
copellare, vt kupelleeren, goud en zilver in
de kupel toetsen en louteren, zuiveren.
coppetta, / T Iaatkop, kop.
coppia, / paar, koppel; een paartje (verlieiden, verloofden); a "", in "", paarsgewijs; andere a ~, twee aan twee, paarsgewijs gaan; aver tre pan per "", meer
hebben dan noodig is.
copplere, m OJ schenker.
copplola, f dubbelschot (uit dubbelloopsgeweer); twee naast elkaar staande nummers in het lottospel die uitgekomen zijn.
coppo, m dikbuikige kruik (voor water, olie
of wijn); oogholte; vruchtkelk.
coppoluto, agg koepelvormig.
coprlbu'sto, m corsetlijfje.
coprlmento, m het toedekken; bedekking;
kleeding, bekleeding; dekking, paring
(van dieren).

coprimiserie
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ciJprlmlserle, m indecl cache-misere, overjas,
die armoedige kleeren bedekt.
cilprlpfa'ttl, m indecl vliegendeksel.
coprlre, I ut bedekken, toedekken, overdekken, verbergen, omhullen; ~ dekken,
beveiligen; ,...., una casa, een huis van
een dak voorzien; _ un debito, een
schuld vereffen~n; _ d'ingiurie, met
beleedigingen overladen; _ Ie spese, de
kosten dekken; - un ufficio (un posto)
een ambt bekleeden; _ una voce, overschreeuwen, een stem onhoorbaar maken;
II-rsi, vr zich bedekken, toedekken; zich
inhnllen; si copra prego! zet als 't u blieft
uw hoed op!
cilprite'tto, m leidekker.
coprltura, f het bedekken; het onder dak
brengen; dekking, paring (van dieren);
lig voorwendsel, dekmantel.
cilprlvlva'nde, m indecl vliegendeksel.
cilpto, agg koptisch.
Cilpto, m Kopt.
cilpula, I copulatie, vleeschelijke gemeensehap; (Gram.) koppelwoord, copula; koppeling (door een koppelwoord).
copulare, vi vereenigen, verbinden; -rsi, vr
bevruchten, paren.
copulatlvo, agg koppel-, verbindend, vereenigend.
copulazlone, I verbinding, vereemgmg;
vleescheliike gemeenschap, paring.
cora'cclo, m slecht, wreed hart.
corace, coradno, m SJ ombervisch.
cora' gglo, m moed; - ! of su,....,! houd moed!
lar -a qd, iem. opbeuren, moed inspreken; larsi ,...." moed vatten.
coragglosamente, avv moedig, kloek.
coraggloso, agg moedig, dapper.
corale, agg het koor betreffende, koor-;
libri corali, koorboeken, koraalboeken;
societa -, zangvereeniging; sost m koraal;
koraalgezang.
coralla'lo, m koraalbewerker.
coralll'fero, agg koraal voortbrengend,
koraal-.
coralllna, I If. koraalmos (soort wier).
coralllno, agt( koraalachtig, koraalrood; nave
corallina, boot voor de koraalvisscherij.
corallIzzazlone, I koraalvorming.
corallo, m koraal.
corallume, I menigte koralen; keuze van
koralen.
corame, m bewerkt, geperst leder; lederbehangsel.
coramella, I aanzetriem.
corampilpulo, avv voor geheel het yolk, in
't openbaar.
Corano, m Koran.
corata, coratella, I lever en andere (eetbare)
ingewanden van kleine dieren, orn!oop.
corazza, t pantser, harnas, kuras; pantsering; lig beschutting.
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cordellina

corazzare, vt pantseren, bepantseren.
corazzata, I .t. pan tserschip.
corazzlere, m kurassier.
cilrba, I korf; een korf vol; gal (v. paarden).
corbacchlone, m 3t groote raaf; lig sluw,
inhalig mensch.
corbame, m geraamte, ribwerk (v. e. schip).
corbella'lo, m mandenmaker.
corbellare, vt bespotten, uitlachen, voor den
gek houden.
corbellatilrlo, agg spottend, hoonend.
corbellatura, I spotternij; hoon.
corbellerla, I wonderlijke handelwijze,
dwaasheid; kinderachtigheid; grap, anecdote, ui; dwaling, fout; in quel lilwo sono
pill, corbellerie che parole, in dit boek zijn
meer fouten dan woorden; ha latto la - di
andar solo, hij was zoo dom, onvoorzichtig
om aileen te gaan.
corbelllno, m mandje, korfje; a corbeUini, in
overvloed.
corbello, m draagkorf; ooftmand; vischmand; een mand vol; F sukkel; corbellil
allemachtig!, deksels!
corbellone, m groote mand; lig groote sukkel, hals.
corbezza, corbe'zzola, I If. haagappel; corbezzolel allemachtig! drommels!
corbe'zzolo, m haagappelboom.
ciJrbo, m zie corvo.
corcare, vt zie coricare.
corcontento, m duikelaar (poppetje); vadsig
onverschillig mensch.
cilrda, I koord, touw, snoer; / snaar (v.
viool &); strik, strop; folterkoord; draad
(v. weefsel); koorde (van cirkelboog); oneffenheid van pas gezaagd hout; pees;
lont; corde del colla, zijspieren van den
hals; - magna, Achillespees; - del prombino, loodlijn (van metselaars); corde vocali,
stembanden; saUalore di - , koorddanser;
strumenti a - , snaarinstrumenten; conoscere la _ del cuore, de snaren van het
hart weten te raken; dal' la - a, iemand
martelen; dar lunga - a qd, iemand vrij
spel laten; lare alia -, touwtje springen;
mettere la - al colla a qd, iemand den
strop om den. hals doen, het mes op de
keel zetten; mastrare Ie corde, den draad
laten zien, kaal worden (kleeren); tenere
sulla - , op de pijnbank houden, in angst
laten zitten; tenere in -, binnen de perken houden; toccare una - , een snaar
aanroeren; (prav) chi troppo tira la - si
strappa, wanneer men de boog te sterk
spant, breekt zij.
corda'gglo, m .t touwwerk, want.
corda'lo, m touwslager; touwhandelaar.
cordame, m touwwerk; sorteering in touwsoorten.
cordato, agg If. hartvorrnig.
cordelllna, I touwtje, koordje, veter.

cordellone
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cordellone, m geribde zijden of wollen stof.
corderia, f touwslagerij, lijnbaan.
cordiale, m hartversterking; versterkende
soep; agg hartversterkend; hartelijk;
cordialltil, f hartelijkheid.
rvriendelijk.
cordialmente, avv hartelijk, voorkomend.
cordiera, f J kam (v. viool &).
cordiforme, agg ~ hartvormig (bladeren).
cordigliero, m kordelier, Franciskaner monnik.
cordiglio, m geesel, boetekoord; lendencordino, m snoer, dunne lijn.
[koord.
cordoglio, m groote droefheid; harteleed;
rouwgeschrei.
cordonare, vt met tau wen binden; vastsnoeren; fig foppen.
cordonata, f hellende 5 traa t met weinig
merkbare traptreden; beschoeiing.
cordone, m sterk koord, streng; gordijnkoord; schellekoord; hoedelint; klokketouw; ordelint; tres; kordon; F sukkel,
hals; il gran ~ dell'ordine di ... , het
grootkruis van de orde; ~ ombelicale,
navelstreng; ~ sanitario, gezondheidskordon; ~ sottomarino, onderzeekabel.
cordovano, m marokijnleder, korduaanleder.
cOre, m zie cuore.
Corea, f Korea.
corea, f St. Vitusdans.
core'ggia, f (leeren)riem; gordel; schoenriem; zweepkoord; aardgordel; P wind;
~ continua, drijfriem, riem zander eind.
coreggiale, m riem; leeren gordel.
coreggiato, m dorschvlegel.
coreggiuola, t ~ duizendknoop, varkensgras.
coreggiuolo, m schoenriem, schoenveter.
Coreo, m Koreaan.
coreo, m trocheus (versvoet- -); danser.
coreografia, f choregrafie, ballet-, danskunst.
coretto, m klein zijkoor (in kerk); III klein
borstpantser.
Corfu, m Korfoe.
cori, f indecl harten (in 't kaartspel).
coria' ceo, agg lederach tig, taai.
coria'ndole, m ~ koriander, korianderzaad;
coriandoli, pi muisjes.
coriandro, m ~ koriander.
coribante, m priester van Cybe1e, corybant;
fig woesteling.
coricamento, m het liggen gaan; ondergaan
(der zan).
coricare, I vt in den grand leggen (v. den
wijnstok ter voortplanting); leggen, uitstrekken; II ~rsi, vr gaan liggen, naar bed
gaan; (fig) il sole si corica, de zan gaat
coricino, 111 hartje.
[onder.
corifeo, m coryphee.
corllo, m ~ haze1aar.
corimbi'fero, agg ~ trosdragend, met trosvormige bloemen.

corno

corimbo, m ~ hloemtros, vruchtentros.
cori'ntfo, agg korintisch; C~, m Korinthier, m.
corio, m nageboorte; leder, lederhuid.
corista, m & f koorzanger; korist, koriste;
J stemvork.
corizza, f coryza, neusverkoudheid.
cormoriln, m }. aalscholver, schollevaar.
corna' cchia, }. kraai; klappei, praatzieke
vrouw; deurkruk; ~ bigia, bOllte kraaL
cornacchia' ia, f traep kraaien; fig luidruch tig
gebabbel.
cornacchiare, vt krassen (v. kraaien); fig
kletsen, babbelen.
corna'ggine, t eigenzinnigheid, koppigheid.
cornamusa, f J doede1zak.
corn are, I vi op den horen blazen; suizen
(der ooren); II vt met de horens s tooten.
cornata, t stoat met de horens.
cornato, agg gehoornd.
cornatura, f (hoedanigheid van) gewei, horens; fig soort, karakter.
cornea, f hoornvlies van het oog.
cornegghire, vi met de horens stooten.
corneo, agg hoornachtig:van hoorn; hoorn-.
cornetta, f J kleine jachthoorn; posthoom;
X standaard; standaarddrager; kornet;
vlaggetje met twee punten; pesce ~, ;sJ
knorhaan.
cornettino, m J cornet, horen.
cornetto, m horentje; J kleine hoom; punt
van het aambeeld; ~ acustico, spreekhoorn.
cornice, f schilderijlijst, lijst; b. kornis,
kroonlijst; lijstwerk; fig opsiering, bijvoegsel (van verhaal); rondloopende helling; kring van heuvels.
corniciame, corniciamento, m lijstwerk.
corniciato, agg van lijstwerk voorzien, ingelijst.
cornicione, m b. kroonlijst, daklijst.
cornicolare, agg als een horentje.
corni'fero, corni'gero, agg J!;; hoorndragend.
corniola, m ~ kornoelje; oak: knapkers.
corniolo, corniolo, 11< ~ kornoeljeboom.
corno, m (PI meestal corna, bij uitzondering
corni, zie hieronder) I hoorn, horen; gewei; 2 buiJ, gezwel op het vOOInoofd; 3
sterkte, hulp, steun; 4 schande, oneer;
5 (Pi corni) vooruitspringend gedeelte;
6 (Pi corni) J horen, jacht-, posthoren;
7 (Pi corni) drink-; kruithoorn; 8 ~!1 Groote
Beer;
~ dell' abbondanza, horen van
overvloed; i COY111: dell' altare, de hoeken
van het altaar; ~ dell' ancudine, hoorn,
vleugel van bet aambeeld; ~ di cervo,
hertshoorn; Ie corna della chiocciola, de
voelhorens van de slak; i corni della croce,
de armen van het kruis; i corni d'un eseycito, de vleugels van een leger; ~ d'un
jiume, rivierarm; Ie corna della luna, de
punten van de halve maani ~ da scarpe,

cornucopia

corredare
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corplcci(u)olo, m klein nietig lichaam.
corpicello, m lichaampje; eorpieelli del san-

schoenhoorn; ~ segnale, signaalhoorn;
alzare Ie corna, de horens opsteken, zich
verzetten; mi parebbe aver Ie corna, ik zou
mij erg schamen; dare fiato ai corni, op de
horens hlazen; dire corna d'uno, iemand
ongenadig over den hekel halen, erg
zwart maken; dire corna a qd, iemand
hevig berispen; far I" coma al coniuge, den
echtgenoot ontrouw worden, hem horens
opzetten; ritirare Ie corna, zijn lwrens intrekken, den strijd opgeven; rompere Ie
cormi a qd, iemands trots, overmoed
fnuiken; iemand afrossen; non va!ere un-..;,
niets waard zijn.
cornucopia, f horen van overvloed.
cornuto, agg gehoornd, hoorndragend; segale
cornuta, moederkoren, bran(lige rogge.
cero, m I kaor, zangkoor, koorzang; 2 koor
eener kerk; vereeniging, verzameling;
i sedili dd ~, de koorstoe~.en; a f"'oo-I, in .-.,
in koor, gemeenschappelijk.
corografia, f chorographie, landbeschrijving.
corolde, f chorolde; adervlies van het ~Og.
corolla, f ~ bloemkroon.
corolla'rlo, m voortvloeisel, gevolg, corollarium.
corona, f krans, bloemkrans; kroon; diadeem; rozenkrans; dichtbundel; kring,
omlijsting; omgeving; ~ ronde schijf; ~
bladkrans (om sommige vruchten); J'
verlengingsteeken (bij een noot); kroon
(munt); lichtkring (om hemellichaam);
~ dell' albero, kroon van den boom;
discorso della ~, troonrede; ~ funeraria,
lijkkrans; ~ radiata, stralenkrans; ~ del
rosario, rozenkrans; -." di sonetti, een
bundel (een krans) sonnetten; ~ di spine,
doornenkroon; tutie Ie sere dicono la ~,
aile avonden bidden zij den rozenkrans;
far ~ a qd, om iem. heen staan; por ~ e
termine a qc, de kroon op (een werk)
zetten.
coronale, m voorhoofdsbeen; sutura ~,
kroonnaad.
coronamento, m kroning; voltooiing (van
een gebouw, van een werk).
coronare, I vi bekransen; kronen; beloonen;
omkransen, omgeven, omringcn; la fine
corona l'opera, 't einde kroont het werk;
II ~rsi, vr zich kronen, zich de kroon opzetten, zich tooien.
corona' ria, j ~ koekoeksblocm, kroonlelie.
corona'rlo, agg kransvormig.
coronato, m vorst; bekroonde; agg gekroond,
bekroond.
coronazione, f kroning.
coroncina, f kroontje; reeks kleine gebeden.
coronella, f fijt (in den Yinger).
corpacciata, f overmatig eten, gevreet.
corpacciuto, agg zwaarlijvig, met dikken
buik.
corpetto, m lijfje, jachtvest.

gue, bloedlichaampjes.
corpo, m lichaamo; lijf, onderlijf, buik;
ronding; gezelschap, genootschap; dichtheid, stevigheid; pit (v. wijn); corpus
(v. e. letter); lijfje; ~ a ~, man tegen
man; in '"'-', I en corps, gezamenlijk; 2
levend, in levenden lijve; 3 in zieh, op
het hart; 4 in het lichaam (v. e. dier &);
andata di ~, diarrhee, buikloop; ~ d'armata, X legerkorps; ~ di Bacco! ~ di
cane! verduiveld, voor den drommel;
~ di ballo, corps de ballet; ~ butfo,
grappenmaker; ~ di case, huizencomplex; ~ del delitto, l'1 corpus delicti, bewijsstuk; ~ diplomatieo, corps diplomatique; dolore di ~, buikpijn; ~ di
dottrine, de geheele leer; ~ d'un edifizio,
hoofdgebouw; ~ del fiasco, buik van de
flesch; ~ di guardia, X de wacht; het
wachtlokaal; ~ di me, dromme1s, voor
den dromme1; ~ dei magistrati, de gezamenlijke overheidspersonen; ~ della
nave, romp van het schip; ~ del negozio,
$ handelskapitaal; spirito di ~, korpsgees t; andare di '" (del ~), s toelgang
hebben, afgaan; come va di ~?, hoe is
het met de ontlasting; aver il benefizio
del ......" goede on tlas ting heb ben; aver il
diavolo in .-..-, zeer onrustig en levendig
zijn; aver roba in ~, een geheim hebben,
iets op het hart hebben; i panni inglesi
hanno molto ~, de Engelsche lakens hebben veel vastheid; butiarsi a ......, morto in
qe, zich blindelings, vertwijfeld op iets
werpen; ridurre a un ......" tot een geheel
maken.
corporale, m corporale; doek waarop de
priester de hostie legt; agg lichaamlijk
lichaams-.
corporalita, f lichamelijkheid.
corporal mente, avv lichamelijk; zinnelijk;
naar het lichaam.
corporatura, f lichaamsbouw.
corporazlone, f corpora tie, gilde, broederschap.
corporeo, agg lichamelijk, stoffelijk.
corpulento, agg zwaarlijvig.
corpuIenza, f zwaarlijvigheid.
corpuscolare, agg de kleinste lichaampjes
betreffend, a toom -.
corpu'scolo, m corpusculum, stofdeeltje.
Corpusdomini, m Sacramentsdag.
corputo, agg dik, lijvig.
Corradino, m OJ Konradijn.
Corrado, m Koenraad.
corre, vt zie cogliere.
corredamento, m zie eorredo.
corredare, vt voorzien, verzorgen, uitrusten,
meubileeren, den uitzet (eener bruid)
gereedmaken.

corredino
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corredlno, m luiermand.
corredo, m uitrusting, versiering; toebehooren; uitzet (eener bruid); bijvoeging;
overlegging van document en (bij een
werk).
correggere, I vt terechtwijzen, berispen, straffen; verbeteren, afleeren; corrigeeren,
verbeteren; in de juiste richting brengen;
verzachten, matigen; nei ragazzi e necessario ~ la vanita, men moet de kinderen
de ijdelheid afleeren; II ~rsi, vr zich verbeteren, slechte gewoonten afleeren.
corre' ggla, j & zie coreggia.
correggl'bile, avv verbeterbaar, verbeterlijk.
correggliore, m tuchtiger, tuchtmeester;
verbeteraar.
correggluolo, m It soort olijfboom.
correUa, j medeschuld.
correlatlvo, agg correlatief, wederzijds-betrekkelijk.
correlazlone, f correia tie, wederzijdsche betrekking; wisselbetrekking.
correllglona'rlo, m geloofsgenoot.
I corrente, m lat, daklat.
2 corrente, I j loop, stroom; strooming; fig
gangbare meening, gewoonte, mode;
II ~, m renpaard; loopende maand; ~
alternativa, R wisselstroom; ~ d'aria,
tocht; ~ elettrica, electrische stroom;
andare colla ~, seguitar la ~, met de
mode meegaan; III p pres & agg vloeiend,
stroomend; loopend, gangbaar; anno ~,
het loopende jaar; canto ~, rekening
courant; loopende rekening; moneta ,...."
gangbare munt; a posta ,...." per keerende
post; prezzo ,...." prijs van den dag, marktprijs; stile ..... , vloeiende stijl; essere a ,...."
op de hoogte zijn; scrivere a penna ,....,.
in vliegende haast schrijven; III avv
loopend, vloeiend.
correntemente, avv loopend, yloeiend.
correntezza, f bereidwilligheid, inschikkeJijkheid.
correntone, m lange daklat.
correo, m medeschuldige, medeplichtige;
$ voornaamste debiteur.
cO'rrere, I vi I snelloopen, draven, rennen,
snellen, ijlen; najagen; 2 stroomen,
vloeien, verloopen, voorbijgaan; ,...., in
aiuto, te hulp snellen; ,...., aile armi, te
wapen snellen; ,...., al coltello, naar het mes
grijpen; ,...., agli oecki, in 't oog loopen;
~ ai piaceri, de vermaken najagen; correndo gli anni del Signore millecento, in
den loop der J2 e eeuw; corre domani l' anniversario della battaglia di Magenta, 't is
morgen de verjaardag van den slag van
Magenta; corrano brutte notizie, er loopen
leelijke geruchten; oggi corre l'uso, 't is
tegenwoordig het gebruik; Ie manete panfificie nan corrano piu, de pauselijke munten zijn niet meer gangbaar (geldig); mi

corre l'obbligo di . .. , op mij rust de plicht
om ... ; ci corre poca distanza da Firenzs
alIa mia villa, er ligt maar een kJeine afstand tusschen Florence en mijne villa; ci
corse poco eke non ... , het scheelde weinig
of ... ; la cosa cone diversamente, de zaak
verhoudt zich anders, zit anders in elkaar;
qualcke cosa non corre pi"" iets gaat niet
meer, neemt niet meer op; II vt in haast
doorloopen; ,...., una bordata, .,t. laveeren;
,...., una lancia, een lans breken; ,...., il
mondo, de wereld doorkruisen;· '""-' un
paese, een land afloopen, verwoesten;
,...., pericolo, gevaar loopen; un jiume-corre
sangue, een rivier is rood gekleurd van
bloed.
correrla, j zie scorreria.
correspettivamente, avv overeenkomstig,
naar verhouding.
correspettivltil, j wederzijdsche verhouding;
t'l overeenkomstige schadevergoeding.
correspettlvo, agg op elk. be trekking hebbende; overeenkomstig, gelijkwaardig.
corresponsa'blle, agg medeverantwoordelijk.
correttamente, avv correct, onberispelijk,
nanwkeurig.
correttezza, f correctheid, onberispelijkheid,
nauwkeurigheid.
correttlvo, agg verbeterend, straffend, verzachtend; sost m verbeterings-, tuchtmiddel, correctief;
verzachtend middeL
corletto, p pass & agg verbeterd; correct,
zuiver; onberispelijk; nauwkeurig; lingua
corretta, zuivere, correcte taal.
correttore, m corrector; verbeteraar.
correttrlce, j correctrice.
correzionale, agg l't correctioneel; tribunale
~, correctioneele rechtbank.
correzlone, f tnchtiging, straf, verbetering;
correctie. proefverbetering; casa di ,...."
verbeterhuis.
corrido'lo, m vestibule, gang; .,t. tusschendek.
corrldore, I m I zie corridoio; 2 hardlooper;
renpaard; II agg snelloopend, reno.
corriera, f postwagen; .,t. aviso, adviesjacht.
corrlere, m koerier, ijlbode; briefpost; J!,
kleine pJuvier, wilster.
corrlgendo, m verpleegde in een tuchtschool.
corrlgl'blle, agg voor verbetering vatbaar.
corrlspettlvlta, & zie correspettivita &.
corrlspondente, I mcorrespondentO, handelsvriend; berichtgever, briefschrijver;
II p pres & agg overeenkomstig, be antwoordend, correspondeerend, briefwisselend; passend, behoorlijk.
corrispondentemente, avv overeenkomstig,
passend.
corrlspondenza, f overeenstemming, overeenkomst, verhouding; briefwisseling,
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aangekomen brieven;
non e aneora arrivata la ~? zijn de brieven.
is de correspondentie nog niet aangekomen?
corrlspo'ndere, vi in verhouding staan. beantwoorden aan. overeenstemmen met;
(Gram.) dezelfde beteekenis hebben; uitloopen in, in verhinding staan; beantwoorden met. verge!den met; in briefwisseling staan met; da questa parte la
casa corrisponde col giardino. aan deze
zijde komt het huis op een tuin uit; non
corrisponde all' alletto nostro. hij betoont
zich geheel onverschillig voor onze genegenheid.
corrlvamente, avv zonder overleg. hals over
corrlvo, agg lichtgeloovig. onnooz('l. [kop.
corroboramento, m versterking.
corroborante, p pres & agg versterkend; sost
m versterkend middel.
corroborare. vt versterken. bevestigen.
corroboratlvo, agg versterkend; sost m versterkend middel.
corroborazlone, I versterking; bekrachtiging.
corro'dere. vt wegvreten. uitbijten; ~rsi. vr
invreten. afslij ten.
corrodlmento, m corrosie. uitbijting. wegvreting.
corro'mpere, I vt bederven, verwoesten; verpesten; lig verleiden, slecht maken;,...., qd.
iem. omkoopen; uomo cke non si lascia ,....,.
een man die zich niet laat omkoopen;
II ,...."si. vr bederven. rotten. ontaarden;
slecht worden.
corrompe'vole, agg omkoopbaar; aan bederf onderhevig.
corromplmento, m zie cor11tzione.
corrompltore, m zie corruttore.
corroslone, I corrosie. wegvreting; uitbijting.
afslij ting.
corroslvo, agg wegvretend, afslijtend. uitbij tend; sost m bij tmiddel.
corroso, p pass van corrodere.
corrottl'blle, agg aan bederf onderhevig;
omkoopbaar.
I corrotto, m het geweeklaag. gejammer
over dooden.
2 corrotto, I p pass& agg bedorven,verwoest,
rot tend: acqua corrotta, bedorven. slecht
water; eostumi eorrotti, verdorven zeden;
II sost m omgekochte, verleide.
corrucclamento, m zie corruccio.
corrucclare, vt kwellen. plagen. boos maken.
vertoornen; ~si, vr boos, worden.
corru' ccio, m toom, boosheid; kwelling.
smart; abito da ,....,. rouwkleeding.
corruccloso, agg oploopend, driftig, lichtgeraakt.
corrugare, vt fronsen. plooien; ~rsi. vr
fronsen (het voorhoofd).
•
corrugato, (agg) con Ironte corrugata. met
gefronst voorhoofd.

corso

corruscare, vt flikkeren, bliksemen.
corruscazlone, I geflikker, gebliksem; flikkering.

corrusco, agg lichtend, vlammend, fonkelend.

corruttela, I beelerf; verdorvenheid.
corruttl'blle, agg aan bederf onderhevig. omkoopbaar

corruttlbllltA, I bederfbaarheid; omkoopbaarheid.

~trlce, I verleider. omkooper;
verleidster. omkoopster; agg verderfelijk.
corruzlone, I verrotting. verdorvenheid.
bederf; omkooping. verleiding; (Gram)
verbastering v. e. woord; '" pubblica. algemeen zedenbederf; accusato di ~. beschuldigd van omkooperij.
corsa, I het loop en. rennen. loop; wedren.
wedloop; rit; afgelegde weg; koers; uitstapje. wandeling; omwenteling (v. e.
rad); '" al campanile. steeple chase; ~
di cavalli. wedren; cavallo da ~. renpaard; passo di ~. ~ looppas; (mod avv)
a "'. di "'. op een draf. haastig. snel; di
gran --. a tutta ~. in allerijl. zoo snel
mogelijk; da' una ~ al teatro. loop eens
gauw naar den schouwburg; q1tanto e il
prezzo per una --? hoeveel kost een rit?
lar Ie cose di "'. de dingen in haast doen;
prendere la ~. een aanloop nemen.
corsaletto, m QJ borstharnas.
corsaro, m kaper. zeeroover; J,. kaper; kaperschip; agg kaap-. kaper-.
corsegglare, vi kapen. vrijbuiten; zeeroof
bedrijven.
corsello, m gangetje tusschen bed en muur.
corsettlna, f loopje. ritje.
corsetto, m korset. lijfje.
corsla, I stroom (in rivier); J,. halfdek, gang
tusschen de ruimen; walen gang. middengang. wandelgang; galerij (in mijn); Ie
corsie. de loopgangen tusschen de rijen
bedden in een hospitaal; lasciarsi tirare
dalla "'. zich door den stroom laten voortdrijven; de algemeene mode volgen.
Corsica, I Corsika.
corslere, corslero, m renpaard. strijdros.
corslvo, agg vloeiend. gangbaar. stroomend;
carattere "'. cursief schrift. schuin schrift;
moneta corsiva. gangbare munt.
corso, I m I het loopen. het rennen; loop.
wedloop. wedren;.;z renbaan. 3 groote
breede straat. laan; corso; 4 optocht.
rondgang; 5 stroom, strooming. stroomloop; 6 verloop; 7 vaart; kaapvaart;
8 koers. omloop (v. geld); 9 cursus.
leergang; nel ~ dell' anno. in den loop van
het j aar; '" di borsa. beurskoers; causa
in ,....,. t'1 hangende zaak; '" cerio. $ vaste
koers; ,...., lorzato. gedwongen koers; ~
lunare. menstrua tie. maandstonden; moneta cke e luori di "', geld dat buiten

corruttore, m
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koers is; nave di lungo ~, schip van de
groote va art; andare in~, ter kaapvaart gaan; met kapersbrieven uitzeilen; fa malattia vuol lare il suo ~, de
ziekte wil haar verloop hebben; (fig) la
gioventit vuol lare il suo ~, de j eugd wi!
uitrazen; lar il suo ~, zijn weg, carriere
maken; (mod avv) a ~ di posta, per keerende post; in ~ di stampa, ter perse;
II p pass van carrere.
cOrso, m Corsikaan; agg c~, Corsikaansch.
corso'io, agg nodo ~, loopende knoop.
cortaldo, m paard (hond) met gekorten staart
(en ooren).
corte, I hofo, binnenplaats, hofstaat, hofhouding; politie; ~ d'appel/o, hof van
appel; ~ bandita, galadiner, groot feest
ten hove; ~ di cassazione, hof van eassatie; fa ~ celeste, hemelseh hof, de engelen en heiligen; ~ dei Conti, Rekenkamer;
~ marziale, krijgsraad; uomo di ~, hoveling; lar la ~ a una donna, een dame het
hof maken.
corte' cela, I bast, schil, korst, sehors; oppervlakte; uiterlijke sehijn; guardare alla ~
delle case, sleehts op den uiterlijken sehijn
der dingen letten.
cortecelna, I dunne bast; korstj e.
corteggiare, vt huldigen; het hoi maken;
zijn opwaeh ting maken; vi gastmalen
geven, open tafel houden.
corte' ggio, m gevolg; feestelijk geleide, eeregeleide; hofmakerij.
corteo, m bruidsgeleide, bruiloftstoet, doopstoet; ~/unebre, lijkstoet.
cortese, agg hoffelijk, beleefd; voorkomend;
vrijgevig; armi cortesi, stompe wapenen;
donna ~ della persona, vrouw die zieh
prijsgeeft.
cortesemente, avv hoffelijk, beleefdelijk.
cortesi a, t hoffelijkheid, beleefdheid; weldadigheid; vrijgevigheid; drinkgeld, klein
gesehenk; di ~ , per ~, als 't u belieft;
~

di mandarmi questa libro,

wees zoo goed en zend mij dat boek.
cortetto, agg een weinig kort.
cortezza, I kortheid; bekrompenheid.
cortice, I zie corteccia; (Anat.) hersensehors.
corticella, I kleine binnenplaats, kleine hof.
cortigiana, I hofdame; eourtisane.
cortigianamente, avv naar hofgebruik.
cortigianeria, I hofmakerij, vleierij, oogendienarij.
cortigianesco, agg ho£-, hoofseh; hoffelijk,
vleiend.
cortlgiano, m hoveling; vleier, oogendienaar;
agg hof-, hoofseh.
cortile, m binnenplaats, binnenhof; hoenderhof.
cortina, I gordijn, bed-, deurgordijn; X
courtine.
cortina' ggio, m bedgordijnen.

corto, I agg kort; niet toereikend; kortstondig; klein (v. gestaIte); armi corte, pi korte
wapenen (die gemakkelijk verborgen
kunnen worden); calzoni corti, korte broek,
kuitbroek; una gamba corta, een te kort
been; uomo di ~ ingegno, man van bekrompen verstand; vista carta, kortzichtigheid; un' ora e corta per lar tutto, een
uur is te weinig om alles te doen; miZZe
lire sono corte per questa lesta, duizend lire
zijn voor dit feest ontoereikend; esser ~
a quattrini, krap bij kas zijn; esser ~ per
qd, zieh met iem. niet meten kunnen;
per larla carta, om kort te zijn; tener ~
uno, iemand kort houden; venire per Ie
corte, zonder verderen omhaal van woorden; venir corta 'Una cosa a uno, ergens
niet in slagen; II sost m kortheid; gebrek;
III avv kort; te weinig, krap; aile corte,
kort en goed; di ~, onlangs, kortelings;
e stato qui di ~, hij is zoo even hier geweest; farla carta, te kort schieten; Z' hai
fatta ~, gij zij t niet geslaagd, het is u
niet gelukt; tagliar ~, kort afbreken;
vestire di ~, korte kleeren dragen.
coruscare, vi zie corruscare.
corvatta, I zie cravatta.
corvetta, I boogsprong; korte galop; J,.
korvet.
corvino, agg raven-; ravenzwart; becca ~,
~ ravenbek; enterhaak.
corvo, m l! raaf; ~ ijzeren h aak om lasten op
te halen; ~ aquatico, waterraaf, aalseholver; ~ dei campanili, kerkkauw, kauw;
i corvi, (seheldnaam voor geestelijken,
pries ters) de zwartrokken; il ~ delle male
nuove, ongelukskraai, -bode; piit rara
dei corvi bianchi, zeldzamer dan een
witte raaf.
I eosa, I zaak, ding, iets; aard, wezen; onderwerp, inhoud; zaak, aangelegenheid, taak;
werk, kunstvoorbrengsel; t'1 zaak; cose
domestiche, huiselijke aangelegenheden;
meubels, bezittingen, have en goed;
vermogen; case dell' aUro mondo, wonderlijke, bovennatuurlijke dingen; tante cose
a casa vostfa, veel groeten thuis; ~ latta
capo ha, gedane zaken nemen geen keer;
bada aUe cose tue, let op uw zaken; di' una
~!, zeg eens!; che cos'
la liberta?, wat is
het wezen der vrijheid, wat is de vrijheid?
ci sono molte case di A., er zijn veel werken van A.; la' una ~, doe eens wat; che
~ fai?, wat doet gij daar? lare Ie cose di
scuola, zijn huiswerk afmaken; lare Ie sue
case, I zijn zaken regelen (v66r zijn dood);
2 F aan een natuurlijke behoefte voldoen;
narrare Ie case accadute, het gebeurde
vertellen; prese le sue cose e se n' ando,
hij pakte zijn boeltje bijeen en vertrok;
~ prevista mezza provvista, een voorzien
gevaar is reeds ten halve afgewend; sai
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ehe ~?, weet ge wat?; torniamo alia --',
laten wij tot ons onderwerp terugkeeren;
val piu una cosa fatta ehe eenlo da fare, een
vogel in de hand is beter dan tien in de
lucht; II (pron, eong, mod avv, esclam &)
aleuna -, qualehe --', iets; a ~ jatta, a --'
tinita, daarna, naderhand; gran ~, veel;
; una gran -!, dat spreekt van zelf;
niuna "-', nessuna ........" niets; ogni ........" alles;
paca "-I, weinig; per prima ,-....t, eerst; """?,
waarom?, om ,velke reden?; wat?;
c'entyi tu in questa faccenda, waarom bemoeit gij u ermede?; ehe ~, wat?; ehe --'
e ehe . •. ?, wat beteekent het, dat ... ?
ehe ~! ehe eose!, weI verduiveld!
2 cosa, f wijf (in verachtelijke beteekenis).
3 cosa, avv in: COSt 0 ~, zus of zoo; op de
een of andere wijze.
cosa' ccia, f slechte zaak; kwaad ding; domheid; fig gemeen wijf.
cosa' ccio, m vlegel, kaffer, slecht sujet.
cosacco, m kozak.
cosare, vt werkwoord gebruikt in plaats
van een ander, dat iemand niet terstond
invalt.
coscetto, m schenkel; dijstuk; bout (van geslacht vee); servire nd ~, F goed bedienen, het beste stuk voorzetten.
coscia, f dij; landhoofd; weerstandsmuur (v.
brug); schoormuur (v. gewelf); ~ di
dama, St. Janspruim.
cosciale, m I dijstuk (van harnas); 2 steun;
schoorbalk.
cosciimza, f I geweten; gemoed; 2 bewustzijn, kennis; eoscienze, pi godsdienstige
gevoelens, overtuigingen; esame di ~,
gewetensonderzoek; liberta di ~, gewetensvrijheid; scrupoli di ~, gewetenshezwaren; uomo di ~, rechtschapen man;
in~, in - dell' anima mia, bij mijn geweten,op mijn eerewoord; senza'""'-', onbewust,
zonder bewustzijn, zonder kennis van
zaken; aver ~ di qc, zich van iets hewust
zijn, iets weten; aver qc a ~ (sulla ~),
iets op zijn geweten hehhen; larsi ~ di qe,
een gewetenszaak uit iets maken; turbare
Ie eoscienze eattoliche, de gevoelens der
katholieken kwetsen.
coscienziosamente, avv naar heste weten,
getrouwelijk.
coscienzioso, agg nauwgezet, getrouw.
coscio, m schenkel, bout.
coscritto, m loteling, recruut; padri eoscritti,
PI OJ beschreven vaderen,'Rom. senatoren.
coscrizione, f loting, conscriptie.
cosecante, f cosecans.
cosellu'ccia, f zaak van niets.
coseno, m cosinus.
cosettina, I klein vrouwtje.
cosettino, m klein mannetje, mann eke.
cosi, avv zoo, aldus, zooals, evenzoo; zoo
groot, zoodanig; hoewel, ofschoon; ~ ~,
,-...J

cosso

zoo zoo, midde!matig; r-..J 0 ~, "'-' 0 cosa,
zus of zoo, op de een of andere manier;
basta ~!, genoeg!; eento 0 ~, zoo wat
honderd, ongeveer honderd; ~ ehe, zoo,
dat .. "' zoodanig, dat; a 1"..1 dire, om zoo
te zeggen; ~ come, zoodra als; meglio ~!,
't is beter zoo; per ~, hierheen, hierlangs;
~ Dio m'aiuti, zoo waar helpe mij God!;
e 1"'.1 sia!, en zoo zij het! amen!; "-' non
tosse vera!, als het eens niet waar was!;
~ fatto, aldus gesteld; mettetelo per ~,
leg het daar neer; ~ gli piaee, zoo wi!
hij het hebben; mi ha porlato un eocomera
~, hij heeft mij zoo'n groote meloen gebracht; ~ possiate essere feUei, kondet gij
toch eens gelukkig worden; la cosa sta ~,
de zaak s taa t zoo; ~ vest ito come era si
tutto nel fiume, ofschoon hij gekleed was,
wierp hij zieh in de rivier.
cosicche, zoo dat, zoodanig, dat.
coslffatto, zoodanig, zulk, dergelijk.
cosina, f klein onbeduidend ding; dare una
~, iets aardigs geven (aan kinderen).
cosmetico, f kosmetiek, schoonheidsmiddel;
agg tot verfraaiing, onderhoud van het
lichaam dienend, schoonheids-.
cosmico, agg cosmisch, de wereld, het heelal
betreffende.
cosmo, m cosmos, de wereld; het heela!'
cosmo gonia, f cosmogenie, leer van de wereldschepping.
cosmografia, f cosmografie; wiskunclige
aardrijkskunde.
cosmogra'fico, agg cosmografisch.
cosmologia, f eosmologie, kennis der wetten
van het heela!.
cosmopoll, f wereldstad.
cosmopolita, m cosmopoliet, wereldburger.
cosmopoll'tico, agg cosmopolitisch.
cosmopolitismo, m cosmopolitisme, werelclburgerschap.
cosmorama, f cosmorama, wereldschilderij.
coso, m I ding; 2 kerel (in verachtelijken zin);
P minnaar; 3 geldstuk, som.
cospa'rgere, cospe'rgere, vi rijkelijk bestrooien, besproeien, zaaien.
cospetta'cclo!, weI verdraaid! voor den
drommel!.
cospetto, I nt aanwezigheid, aanblik, aangezicht; al ~ di qd, in iem.'s tegenwoordigheid, voor iemands oogen; (jig)
al ~ del mondo, voor 't oog der wereld;
II ~! (esclant.) verduiveld!
cospicuita, f aanzienlijkheid, belangrijkheicl.
cospi' cuo, agg in 't oog vallend, belangrijk,
aanzienlijk.
cospirare, vi samenzweren; medewerken,
samenloopen.
cospiratore, m samenzweerder.
cospiratrice, f samenzweerster.
cospirazione, f samenzwering.
eosso, m pllistje, wrat.
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r costa, f rib; 2 zijde, richting, flank; 3 heuvelrug, hoogte, belling; 4 oever, kust;
5 rug (van mes); di ~, terzijde, naast; X
op de flank; dalla ~ sinistra, van de linkerzijde af; navigare ~ ~, dicht langs de
kust varen.
2 costa, avv daar, daarheen, daarginds; chi
e ~, wie is daar?; ~ JUGYi, daarbuiten.
costaggiu, avv daarbeneden, daaronder.
costale, agg rib-, ribbe-.
costante, agg constant, standvastig, aanhoudend, blijvend; jorza ~, constante
kracht; pioggia ~, aanhoudende regen;
quantita ~, onveranderlijke grootheid;
volonla ~, vaste, onwrikbare wil.
costantemente, avv blijvend, standvastig;
zonder onderbreking.
Costantino, m Constantijn.
Costantinopoli, f Constantinopel.
Costanza, I Constance; Constanz.
costanza, f standvastigheid, vastheid.
costare, vi kosten; ~ caro, duur zijn; ~ un
occhio, zeer duur zijn, de oogen uit 't
hoofd kosten; una cosa costa salata, iets is
peperduur; costi quel che vuol, cosli che
costi, 't koste wat het wil; tutto costa, men
heeft niets voor niets.
costassu, avv daar boven, daar omhoog.
costatare, vt constateeren.
costato, m borstkas, ribbekast.
costeggiare, I vi langs de kust varen; de
kust houden; jig zich langs een grens uitstrekken; una fila di alberi costeggia la
strada, een rij boomen staat langs den
weg; II vt Jangs gaan, varen &.
costeggiatore, m kustvaarder.
coste!, pron (f) gene, die daar.
costellazione, f sterrenbeeld; gesternte; nato
sotto cattiva ~, onder een slecht gesternte
costere' ccio, m varkensrib.
[geboren.
costerella, f kleine hoogte; zachte glooting.
costernare, vt in verwarring brengen, verbijsteren; ~rsi, vr verbijsterd worden;
zijn bezinning verliezen, ontstellen.
costernato, agg verward, verbijsterd.
costernazione, f verbijstering, ontsteJtenis.
costi, I avv daar, op die plaats, daar waar
de aangesprokene zich bevindt; era a
sedere ~ dove ora sei tu, hij zat daar,
waar gij nu zit; mettilo ~ sui tavolino, leg
het daar bij u op de tafel; di ~, daar van
daan; ~ vicino, daar dicht bij; II pron
demo in die zaak, daarin; ~ c' e ph. viita
ehe coraggio, daarin steekt meer lafheid
dan moed.
costiera, f strand, zeestrand; .kustland;
glooiing.
costiere, m J, loods; kustvaarder.
costiero, agg kust-; zij-, flank-.
costincl, avv claar vandaan.
costipare, vt verstoppen, bardlijvig maken;
jig verdichten, samendringen.

costipativo, agg stoppend, constipeerend.
costipazione, j zware verkoudbeid, gevatte
kou; ~ di ventre, verstopping, hardlijvigheid.
costituente, p pres & agg vormend, samenstellend, constitueerend, grondwetgevend;
sost I III grondwetgevende vergadering,
Constituante.
costituire, I vt samenstellen, vormen; uitmaken; aanstellen; "" una legge, een wet
maken, samenstellen; I I ~rsi, vr bestaan
uit, zich vormen uit, uitmaken, zich aanstellen tot; ~rsi (in prigione), zich (vrijwillig) gevangen geven; ~rsi censore,
zich als zedemeester opwerpen.
costituito, p pass & agg vastgesteld, gevormd, samengesteld; autorita costituita,
erkend (wettig) gezag; stato bene ,...." goed
geordende staat.
costitutlvo, agg samenstellend, vormend,
formuleerend; atto ~ d'una societa, de oprichtingsakte eener vennootschap.
costituto, m
gerechtelijk verhoor.
costituzionale, agg constitutioneel, grondwettelijk; diritto~, staatsrecht; sost 1n
aanhanger van den constitutioneelen regeeringsvorrn.
costituzione, I grondwet, staatsregeling;
samenstelling, vorming, oprichting; gestel; la ~diuna compagnia, de oprichting
eener maatschappij; uomo di lorte ~,
man met een sterk gestcl; i costituzioni
degli ordini reiigiosi, de statu ten der godsdienstige orden; costituzioni ponti/ide, pi
pauselijke verordeningen; giurare la """,
den eed op de grondwet afleggen.
costo, m prijs, kosten; prezzo di ~, kostprijs; roba di gran "", zaak van veel
waardc; (mod avv) a "" di, ten koste van;
op kosten van, op 't gevaar af van ... ;
ad ogni r-..J, tot elken prij s; a nessun -..,I,
tot geen prijs, onder geen voorwaarde;
senza ~, zander kosten.
costo\a, I rib; rug (van een mes of boek);
kant (v. e. prisma); ~ vuota, mager ribstuk; """ piena, vet ribstuk; stare aile
costole di qd, op iemands kosten leven.
costolatura, f geraamte V. e. schip; ribbcn.
costoietta, I coteletO, geroosterd ribbetje.
costolone, 1n rib V. e. gewelf; j-ig lomperri.
costoro, pron (Pi van costui & costei) die
daar, gene, gindsche.
costoso, agg kostbaar, duur.
costretto, p pass van costringere.
costri'ngere, vt dwingen, noodzaken; verdichten, verdikken, samentrekken; beteugelen, temmen.
costringimento, m dwang; verdichting,
samentrekking.
costrittivo, agg dwingend; samentrekkend;
1: samenhoudencl; spalk-(vcrband).
costrittore, m samentrekkende spier.
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costrlzlone, f samentrekking; dwang; noodzaak.

cotennoso, agg zwoorclachtig; met een geronnen laag beclekt (bloed).

costrulre, vt bouwen, samenstellcn, vervaar- cotesta, pro" (f) gene, die claar (vrouwelijk).
cotestl, pron dim die, gene, die persoon claar
digen; construeeren.
(bij den persoon tot wien men spreekt);
costrutto, I m bouw, inrichting, constructie;
ook: pi van cotesto.
zinsbouw; nut, voordeel; cavare ~ di una
cosa, nut, voordeel uit iets trekken; par- cotesto, pron (m) die, gene, ,lat (nahij clen
persoon tot wien men spreekt); dammi
lare senza ~, zonder samenhang praten;
~ libro, geef mij clat boek; ~ sarebbe uno
II p pass van costruire.
sproposito, clat zou een fout zijn.
costruttore, m ~trlce, f constructeur; ontcotfcone, m clikhuiclig, ruw persoon.
werper, vervaardiger, bouwer.
costruzlone, f constructieO; bouw; samen- cotlla, I gewrichtsholtc; oud Gr. inhonclsstelling, vervaardiging; (Gram.) zinsmaat.
bouw; costruzio"i mi!itari, militaire bouw- cotilMone, m ~ zaadlob.
werken; spese di ~, bouwkosten.
cotllIon, m cotillon.
costul, prOlt deze daar, die, gene; chi iJ ~?, cotogna, I ~ kweepeer.
cotognata, I cotognato, m kweeengelei.
wie is die kerel?
costumanza, f gewoonte, gebrnik, zede; F cotogno, m ~ kweeperenboom, kweehoom.
cotonato, agg met katoen doorweven; met
ingetogenheid.
costumare, I vi gewoon zijn, plegen; 2 verkatoen gevoerd.
keeren, omgaan (met iemand); goede ma- cotone, m katoen; ~ katoenboom; ~ in
nieren hebben; II (v impers) costuma, het
lalda, watten; ~ filato, gal·en; ~ lulmina"te of ~ polvere, schietkatoen; tela di
is de gewoonte, het gebruik, de mode;
~, katoenstof; avere il ~ negli orecchi,
ora costumano i cappelli aiti, tegenwoordig zijn de hooge hoeden in de mode; III

vt geweIlIlen, africhten, dresseeren.
costumatamente, avv beleefd, wellevend, behoorlijk.

costumatezza, f goede opvoecling; fatsoen;
eerzaamheicl.

costumato, agg gewoon; fatsoenlijk, welopgevoed, welgemaniercl, eerzaam.

costume, m gewoonte, zecle; gebruik; welopgevoeclheicl, welgemanierclheicl, fatsoen;
kostuum, kleeclerclracht; costumi, pI
zeden, gewoonten; aUri tempi aUri costumi, andere tijclen anclere zeden; balto in
~, gecostnmeercl bal; mal ~, slecht gedrag, oIlopgevoeclhcicl, onfatsoenlijkheicl;
rozzo dicostumi, ruw, lomp; uomo di strani
costumi, een mensch met vreemde gewoonten; aver in ~, gewoon zijn.
costura, I clikke, opliggencle naacl; zoom;
spianar Ie costure, de naclen platstrijken;
lig afranselen (iemancl, a uno); punta a~,
cota, I zie cote.
[zoom.
cotale, pron. > zulk eene, zoo'n; un ser
cotale, een zeker heer.
cotangimte, I cotangens.
cotanto, agg & avv zie tanto.
cote, t slijp-, wetsteen; lig aansporing, prikkel; noteering (op beurs, bij weclrennen).
coteghlno, m soort dikke worst.
cotenna, f zwoorcl, varkenszwoord; huicl
van het wilde zwijn; hoofclhuid (van clen
mensch); uomo di dura ~, weinig gevoeJig mensch; ~ del sangue, Iaag geronnen
bioed; lar ~, clik, vet worden; lig hoogmoe dig worden.
cotennone, m het zwoorcl van den rug (v. e.
varken); lig ruw, ongevoelig, clikhuidig
mensch.
ITALIAANsCH.

watjes in cle ooren hebben, niet kunnen
of willen hooren; tenere qd in ~, iemand
in de watten pakken, met groote voorkomendheicl behanclelen, verzorgen.
cotonerle, f pI katoenen stoffen, katoentjes.
cotonifi' clo, m katoenspinnerij, weverij.
cotonlna, f grove katoenen stof, cretonne;
zeildoek.
cotonoso, agg donzig, pluizig, wollig, vlokkig; lir; onbepaald, nevelachtig.
I cotta, I het koken, afkoken, het bakken,
koking; kooksel; baksel; het branden van
suiker; vunr (in smeltoven); lig roes; verliefclheicl; prendere una bella ~, een goed
stuk in zijn kraag hebben; prendere una
buona ~, F tot over cle ooren verliefcl zijn.
z cotta, f pij; R K koorhemd; tll ~
d'arme, wapenrok, pantserhemcl, malienkolder.
cottl' celo, agg half clronken; half verliefcl.
cottlmante, m taakwerker, stukwerker.
cottlmo, m accoorc1, aangenomen werk,
stukwerk; lavorare a ~, op stuk werkcn,
volgens accoorcl werken.
cotto, p pass & agg gekookt; gebakken; F
dronken; verliefcl; innamorato ~, dol
verliefd; un ~ di tagiuoli, een maal boonen; lavoro di ~, sieraad van gebakken
klei.
cotto'la, f het koken, bakken; lig karakter;
essere di buona (cattiva) ~, spoeclig (Iangzaam, slecht) koken; essere di lacile~,
F spoedig verliefcl zijn.
cotto'lo, agg spoedig kokenc1 (v. groe~
ten); fig van verliefcle natuur, Spoecllg
verJiefcl.
cottura, I het koken, bakken, kookseI, baksel; venire a ~, gaar worclen.
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coturnlce, f ~ I kwartel; 2 Grieksche patrijs, roo de patrijs.
coturno, m cothurne, tooneelschoen der
ouden; (fig) calzare il - , treurspelen
dichten.
cova, f het broeden, broedtijd; broedplaats,
nest.
covacefno, m klein nest.
cova'cefo, cova'cefolo, m hoI, nest (van
dier): (scherz.) bed, nest.
covace'nere, m indecl luie koukleum.
covare, I vi broeden; fig verborgen liggen,
zich verbergen; smeulen; talmen, dralen;
gehurkt zitbn; un' acqua cova, een water
staat stll; gatta ci cova, daar steekt iets
achter; e Ii (tl cosU) che cova, F daar zit
de knoop; un terreno cova, een land ligt
laag; II vt bebroeden; jig altijd bij, om
iets zijn; ~ il fuoco, altijd bij het vuur
zitten; ~ il letto, lang in het bed blijven;
- odio, haat koesteren; III -rsi, vr zich
nestelen, vastzetten; heimelijk uitgebroeid worden.
covata, f broed, broedsel; een nest vol;
esser della stessa - , uit hetzelfde nestje
(van dezelfde ouders) zijn; {l:g list, intrige.
covatl'cefo, agg broed-; gallina covaticcia,
broedkip.
covatura, f broedtijd; het broeden.
covazlone, f het broeden.
coverta, f zie coperta.
covlle, m leger (v. e. dier), hoI, nest; (scherz)
bed; schuilhoek.
covo, m leger, nest (v. dieren); kull in 't bed;
(scherz.) bed.
covone, m garf, schoof, bos stroo.
cozlone, f koking, het koken.
cozzare, vt & vi met de horens stooten; stooten, een stoot geven; - con qd, met iem.
in twist geraken; - in una colpa, in een
schuld geraken; -_ insieme, op elkander
stooten, handgemeen worden; col
muro, F met zijn hoofd tegen den muur
loop en, het onmogelijke beproeven.
cozzata, f stoot, stoot met de horens; fig
botsing, s trij d.
Cozzle, Alpi - , f PI Cottische Alpen.
cozzo, m stoot, bons; dar di - , tegen aan
bonsen, in botsing komen met; idee che
fanno ai cozzi, gedachten die met elkander
in strijd zijn.
cozzone, m paardenkooper; paardenafrichter; huwelijksmakelaar.
cracca, f ~ vogelwikke.
Cracovla, f Krakau.
cral, comprare qc a - , F iets op de pof
ko:>pen.
crambe, ~ zeekool.
cra'nlo, m schedel, hersenpan; agg schedel-,
hersen-.
cranlologla, f schedelleer.
cranlometrla, ! schedelmeting.

credere

era' pula, f zwelgerij, brasserij.
crapulare, vi zwelgen, brassen.
crapulone, m veelvraat; brasser, zwierbol.
crasso, agg dik, dicht; grof; ignoranza crassa,
grove onwetendheid.
crassula'cee, f pi ~ vetplanten.
cratere, m krater.
cravatta, f das, halsdas; (fig) far Ie cravatte,
woeker bedrijven.
cravatta'lo, m dassenmaker; fig woekeraar.
cra'zla, f oud-Tosk. munt ter waarde van ±
3 1 /. cent.
creanza, f welopgevoedheid, fatsoen; beschaving; male ,...." slechte manieren,
onwelopgevoedheid.
creare, I vt I scheppen, voortbrengen; 2 opvoeden, vormen; 3 benoemen, verkiezen;
(assol) ingegno che crea, een scheppend,
voortbrengend verstand; II -rsi, vr ontstaan, zich vormen, beschaafd, opgevoed
worden.
creatina, f creatine, vleeschstof.
creatlvo, agg schepp end, voortbrengend; la
potenza creativa di Dio, de goddelijke
scheppingskrach t.
creato, I p pass & agg geschapen; gevormd,
opgevoed; ben ~, welopgevoed, welgemanierd; II sost m I schepping, wereld,
heelal; 2 creatuur, ondergeschikte.
creatore, I m schepper; il C-, de Schepper,
God; II agg scheppend, scheppings-; fantasia creatrice, scheppende fantasie.
creatura, f schepsel; Idein kind, zuigeling.
creazlone, f schepping; het voortgebrachte;
verkiezing, benoeming.
credente, I p pass &agg geloovend; geloovig;
II m geloovige.
I credenza, f ge1oof: meening, overtuiging;
vertrouwen; krediet; lettera di - , I geloofsbrief; 2 kredietbrief; Ie credenze religiose, de geloofsbeJijdenissen; giurare - ,
geheimhouding zweren; pigliare a - , op
krediet nemen; prestare - , geloof schenken: trovare - , ge100f vinden; vendere a-,
op krediet verkoopen; a mia ,...." naar
mijne meening; sotto - , onder geheimhouding.
2 credenza, f buffet: dien tafel; provisiekamer; fig keuken, kelder: kredenstafeltje
(naast het altaar): la - di casa B. e
squisita, bij B. zijn keuken en kelder uitstekend.
credenzlale, agg lettera - , geloofsbrief.
credenzlera, f etenskast; dientafeltje; hofmeesteres.
credenzlere, m hofmeester; secretaris.
credenzone, m lichtgeloovig persoon.
cre'dere, I vt gelooven, meenen, houden
voor; 10 credono un gran pensatore, zij
houden hem voor een groot denker; non
me 10 sarei creduto, dat had ik nooit kllnnen denken; mi creda il suo devotissimo
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N.N., geloof mij, uw onderdanigste N.N.;
~ qc a qd, iets aan iem. toevertrouwen;
II vi ~ a of in (qc of qd), op iets of
iem. vertrouwen, in iets of iem. gelooven;
~, goeddunken, meenen, willen; laccia
come crede, doe zooals 't u goeddunkt;
credo di St, di no, ik geloof van j a, van
neen; a crederlo! F ge100ve het wie wi!!
dat moet je maar gelooven! III ~rsi, vr
zich houden voor; si crede un gran che,
hij denkt dat hij heel wat is; IV sost m
het gelooven, meeneu; meening; a mio ,-,..."
naar mijne meening; aUre ogni ~, boven
alle mate.
credi'blle, agg geloofwaardig, geloofelijk;
lichtgeloovig.
credlbllltil, t geloofwaardigheid.
credlbllmente, avv op geloofwaardige wijze.
cre'dlto, m $ credit, tegoed, wat men te
vorderen heeft; krediet, vertrouwen (in
hande1szaken); kredietbank; aanzien, vertrom,,'en; ~ di banco, bankkrediet; ~
londiario, grondkredietbank, hypotheekbank; leliera di ~, kredietbrief; aprire un
.-...,., ad 'uno, ienl. een krediet opcncn; dare
a ~, op krediet geven; mettere in (of a)
~ una somma a qd, een som in iemands
credit (tegoed) schrijven; una bottega
piglia ~, een winkel krijgt een goeden
naam; rimanere in ~, schuldeischer blijven.
credltore, m $ crediteur, schuldeischer,
privilegiato, preferent schuldeischer.
credltrlce, f schuldeischeres.
credo, m het credo, geloofsbelijdenis; in
'ltn -...", in een oogwenk.
credulltil, t lichtgeloovigheid.
eredulo, agg lichtgeloovig.
credulone, m zeer lichtgeloovig persoon.
ereduto, p pass (van credere) & agg geleend,
op krediet gegeven.
crema, I room; lig fijnste, voornaamste gedeelte.
cremagllera, I tandrad, palrad; getande
staaf, heuge!.
ere mare, vi (lijken) verbranden.
crematorio, m I crematorium; II agg lijkverbrandings-.
cremazione, f crematie, lijkverbranding.
eremisi, cremislno, cremosi, m karmozijnrood; karmozijnroode zijde of fluwee!'
Cremllno, In Kremlin.
crlm, m ~ mieriksworte!'
creollna, f creoline (ontsmettingsmiddel).
creola, f kreoolsche.
creolo, m kreoo!.
creosoto, m creosoot.
crepa, I scheur, reet, barst.
crepa' ccio, m groote scheur, barst; kloof.
crepacuore, m harteleed, groot verdriet;
essere il ~ di alcuna, de nagel aan iemands
doodkist zijn.

crepapelle, in: mangiare

a~,

eten tot men

er van barst, onmatig eten.

crepare, I vi bars ten, splijten, scheuren;
lig ellendig sterven, omkomen, crepeeren,
verrekken; tu crep,:! tu possa ~! ge kunt
verrekken, crepeeren; ~ dalla risa, barsten van 't lachen; ~ d'invidia, van nijd
barsten; II vt scheuren, bars ten veroorzaken.

crepatura, f scheur, barst; crepature nelle
mani, kloven, barsten in de handen, gesprongen handen.

crepita' colo, m l' ratel, klapperhout.
crepitare, vi knetteren.
crepitazione, f geknetter, het knetteren.
crepito, m geknetter, geknap. ,
crepolare, vi zie screpalare.
crepuscolare, agg schemerig; luee ~, schemedicht.

crepu'scolo, m schemering.
crescendo, m l' crescendo; aanzwellcn van
den toon.

crescenza, I toeneming, aangroeiing, aanzwelling,

grop.i;

lare un vestifo a

was
~,

(v. h. water);
een kleed op den

groei maken.

crescente, p press & agg wassend, groeiend;
luna ~, wassende maan.
cre'scere, I vi groeien, wassen, toenemen,
gedijen; eresee la jebbre, de koorts neemt
toe; i giorni crescona, de dagen lengen; il
legname d'un cassetto e cresciuto, het hout
eener lade is uitgezet; la luna cresce, de
maan wast, neem t toe; il tuano cresce, l'
de toon zwelt aan; II vt vermeerderen,
verlengen, doen toenemen; grootbrengen;
la dase di una medicina, de dosis van
een geneesmiddel verhoogen.
crescimento, m toeneming; groei.
cresclone, m If. tuinkers, waterkers; sterrekers.
crescluta, I groei, toeneming; If. nieuwe loot;
groeitijd.
cresciuto, p pass van crescere.
creslma, I aanneming, vorming; gewijde
olie; vormse!.
cresimando, m vormeling, kind clat gevormd moet worden.
creslmare, vt aannemen, vormen; ~rsi, IJr
gezalfd, gevormd worden.
Creso, m Cra:sus; fig schatrijk man.
crespa, I vouw, inslag (aan kleeren); rimpel,
plooi (in 't gelaat).
crespello, m flensje, pannekoek.
crespino, m ~ berberis.
crespo, agg geplooid; ruw; gekroesd, kroes-;
sast m krip, floers, rouwfloers.
crespone, m grof krip.
crest a, I kam, hanekam; kuif; rug, kam (van
bergketen); kapsel, muts; L>. kroon,
mllurfries; krnin (van een dijk); ~ hanekam; lig hoogmoed, overmoed; alzare
~

crestaia

criticone
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la "'. den kop opsteken. overmoedig.
trotsch worden.
cresta'ia, f modiste.
crestaina, t modewerkstertje; scharreltje.
crestato, agg gekamd. van een kam voorzien.
crestomazia, f bloemlezing.
creta, creta, f krijt; leem, leemaarde; colosso
dai piedi di ~, kolos met leemen voeten.
creta' ceo, agg krijthoudend; leemachtig,
leem.
cretense, agg kretensisch; C~, m Kretenser.
cretinismo, m cretinisme, stompzinnigheid.
cretino, m cretin, i<1ioot, stompzinnig wezen.
cretoso, agg krijtachtig; leemaehtig.
crettare, vi scheuren, barsten, kloven krijgen, open.springen.
cretto, m seheur, kloof, barst.
Crezia, f gemeen. ordinair wijf.
cri cri, nabootsing van het gesjirp der krekels, het breken van glas enz.
cribrare, vt zeven, ziften.
cribro, m zeef.
cricca, f drie gelijke kaarten in 't spel; kliek,
ben de.
cricchiare, vi kletteren (van gebroken glas);
tsjirpen (van krekels).
cri'cchio, m gekletter (van glas, ijzer &).
cricco, m krik, vijzel; coltello a ~, knipmes.
Crimea, f de Krim.
crimenJese, m majesteitsschennis.
crimlnaJe, I agg crimineel, strafrechterlijk;
codice "', strafwetboek; diritto ~, strafrecht; II sost m strafrecht.
crlmlnallsta, m criminalist, kenner van het
strafrech t.
crlmlnallta, / criminaliteit, misdadigheid.
crlmlnare, vt strafrechterlijk vervolgen.
crl'mine, m !'1 misdrijf; misdaad.
crimlnosita, f misdadigheid, misdadig kacriminoso, agg misdadig.
[rakter.
crinaJe, agg het hoofdhaar betreffende;
haar-.
crine, m paardehaar (v. staart en manen);
hoofdhaar (v. d. mensch); staart V. komeet; bergkam.
criniera, f manen; paardenstaart (aan helm);
fig bergrug.
crinlto, agg harig, behaard.
crino, m paardenhaar.
crinoIlna, f crinolina, hoepelrok.
crinoIlno, m met paardenhaar doorweven
sto£.
crlpta, f crypte, crypta, onderaardsch gewelf in kerk.
crisa'lIde, f pop (van insekten).
crlsantemo, m ~ chrysanthemum, goudsbloem.
crise, f zie crisi.
crisl, f crisis; ~ ministeriale, ministerieele
crisis.
crisma, / chrisma, gewijde olie.
crlsocoIla, f kopergroen, kiezelkoper.

crisocoma, f ~ goudhaar.
crisouto, m chrysoliet, goudsteen.
Crispino, m Crispijn.
cristaIla'io, m kristalwerker.
cristallame, m kristal, kristalwerk.
cristallerla, / kristalfabriek; kristalhandel.
cristallino, agg kristallijn, kristallen.
cristallizzare, vt & vi kristalli'Seeren; ~rsi,
vr kristallen vormen, kristalliseeren.
cristallizzazione, f kristallisatie, kristalvormingo
crlsta)iO, m kristal; F vensterruit; ~ di
rocca, bergkristal.
cristalloide, / glashuid (van 't ~Og).
Cristiana, f Christina.
cristiana, / christin.
cristiana' ccio, m sleeh t christen; e un
buon~, F 't is een goeje kerel.
cristlanamente, avv als christen, christelijk;
F dragelijk, goed.
cristianello, m lauwe christen; (scherz.) onnoozele suI, arme bloed.
cristiane'simo, m christendom, christelijke
godsdienst.
Cristiania, f Christiania.
crlstiani'ssimo, agg in: re~, allerchristelijkste koning (titel der Fransche koningen).
cristianlta, f christenheid; christelijkheid,
christendom.
cristiano, I agg christelijk; II sost m christen;
F mensch, da ......" als christen, christelijk;
fig behoorlijk, geed, voortreffelijk; da ~
battezzato, zoo waar als ik leef (christen
ben); ammazzare un ~, een mensch dooden; parlare da ......" als een verstandig
mensch spreken.
Cristiano, m Christiaan.
Cristo, m Christus; Christusbeeld, kruisbeeld; avanti (dopo) ~, v66r (na) Christus' geboorte; la sposa di ~, de Bruid V.
Christ us, de Kerk; non aver scon/illo ~
dalla croce, zoo iets monsterachtigs niet
bedreven hebben; non c' e christi che .. . ,
er is niemand, die ... ; parere un ~ spirante, er zeer ellen dig en lij dend uitzien;
segnato da "'. van God geteekend; ~!
~ santo! ......, Dial Groote God! God in
den Hemel! (uitroep van schrik &).
crlterio, m richtsnoer; criterium; juist oordeel, onderscheidingsvermogen.
cri'tica, f kritiek; censuur; beoordeelingskunst; F berisping, bedilling.
crlticare, vt I beoordeelen. kritiseereu; 2
beknibbelen, bedillen; 3 laken, afkeuren.
crltlcatore, m berisper, bediller.
critlcismo, m eriticisme; kritische riehting.
crl'tico, I m critic us, beoordeelaar; recensent; bediller, vitter, hekelaar; II agg
kritisch;
eritiek, beslissend; eta critica,
kritieke leeftijd. gevaarlijke leeftijd.
criticone, m vitter, hekelaar; bedilal.
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sost m kruisvaarder; (scherz) gedecoreerde.
critta, / zie cripta.
crlttogama, / :t: soort schimmel (oidium) crocetta, t kruis j e.
crocevia, m kruispunt van wegen.
die een druivenziekte veroorzaakt.
crlttogamo, I agg :t: cryptogaam, bedekt- crociare, I vt met een kruis teekenen; het
kruis aanhechten (kruisvaart); II vi ~
bloeiend: II crittogami, pi :t: cryptogakruisen; III~rsi, vr tel' kruisvaart gaan.
men, bedektbloeiende planten.
crociata, t OJ I kruistocht; 2 kruispunt;
crlttografia, / geheirnschrijfkunst.
kruising; kruisweg; bok, kruishout, trancrivellare, vt I als een zeef doorboren; doorsept, dwarsschip eener kerk.
zeven; 2 zeven, ziften; fig nauwkeurig
onderzO€ken, ziften, beknibbelen.
crociato, m o;l kruisvaarder.
croci' cchio, m kruisweg; kruispunt (van
crivellatura, / het zeven, ziften, zeefsel.
crivello, m zeef.
straten &).
Croato, m Kroaat.
crocidare, vi krassen (v. raven).
Croa'zia, t Kroatie.
croci era, t ~ kruistoeht, het kruisen (v.
schepen); ~p] Zuiderkruis; kruisvormige
crocca, t zie gruccia.
schraag; volta a ~, kruisgewelf.
croccante, m I arnandelkoek; II agg knappend; hardgebakken, croquant.
crociere, m J. kruisbek.
croccare, vi zie crocchiare.
croci'fero, m kruisdrager; agg kruisdragend;
crocchetta, t kroketje.
piante croci/ere, pi kruisbloemige plancrocchetto, m haakje.
ten, kruisbloemigen.
crocchia, f haarknoet, opgerold haar, op- crocifi'ggere, I vt kruisigen; fig kwellen,
gebonden vlechten.
pijnigen; scherz ridderen, decoreeren; II
~rsi, vr zich kwellen; zich kastijden.
crocchiare, vi I kletteren, klapperen, rammeien, rinkelen, kraken (van gebroken crocifissione, t kruisiging.
glas, pannen, los hoefijzer &); 2 klokken crocifisso, I m crucifix, kruisbeeld; gekrui(van hen); krassen (v. raaf); F zitten te
sigde; mangiare aile spese del~, op anderl;iletsen; ziekelijk zijn; si senti ~ Ie ossa
mans kosten leven; II p pass & agg gekruisigd; fig geplaagd, gepijnigd.
del braccio, hij hoorde de beenderen van
zijn arm kraken.
crocifissore, m kruisiger; pijniger, kweller.
crocchio, I m I praatgezelschap, kransje, crocione, m groot kruis; tare un ~ a qc,
club; 2 gerinkel, gekletter van gebroken
vaatwerk &; II agg ziekelijk.
crocchione, m kletsmeier, praatvaar.
crocciare, vi klokken (van kippen).
crocco lone, m 2 watersnip.
croce, / I kruis; crucifix, Christusbeeld; 2
ordeskruis; 3 kruising (van wegen &);
4- vertakking (v. boom); 5 kwelling, marteling, groot leed, verdriet; gran ~, grootkruis; '" del merito, kruis van verdienste;
ditensori della ~, verdedigers van het
christelijk geloof; punto in~, kruisstreek;
segno di (of della) ~, teeken des kruises;
aver la sua ~, zijn kruis (verdriet) hebben; ognuno ha la sua croce, ieder huisje
heeft zijn kruisje; essere il diavolo e ia ~,
elkander hevig haten; gridar la ~ addosso a, luide zijn afkeuring te kennen
geven over; mettere qd in ~, iemand
kwellen; morire in ~, aan het kruis sterven; pigliare fa ~, het kruis aannemen,
kruisvaarder worden; raccomandarsi con
Ie mani in ~, met gevouwen handen
(nederig) smeeken; (prov) non si pub
cantare e portare la ~, men kan geen
twee dingen tegeJijk doen; in ~, kruisvormig, gekruist; a occhio e ~, oppervlakkig, vluchtig.
croce, m haakpen.
croceo, agg saffraankleurig.
crocesanta, t a.b.c. kaart.
crocesignato, agg met het kruis geteekend;

ergen eens kruis over maken; er niets
meer van willen weten; als verloren beschouwen (een vordering); tare de' crocioni, niets te eten hebben, onvrijwillig
vasten.
croco, m :t: krokus, saffraan_
crogiolare, I vt langzaam laten afkoelen;
langzaam gaar koken, smoren; II ~si, vr
lang te bed liggen; bij 't vuur zitten;
~rsi in una cosa, van iets genieten, zich
in iets vermeien.
crogiolo, m langzaam koken, smoren; zich
bij 't vuur warmen; goudbruine kleur v.
gebraden vleesch.
crogiuolo, m smeltkroes.
crollare, I vt heen en weer schudden, rukken; ~ il capo, het hoofd schudden; II vi
waggelen, wankeleu; ineenstorten, invallen; III ~rsi, vr trappelen (v. ongeduld); in verwarring geraken, ontstellen.
croll at a, t schok; aandoening; hoofdschudding; schouderophalen.
crollo, m het schudden, rukken; heen en
weer bewegen; ruk; ineenstorting; ontroering; ascoltb la sentenza senza far ~,
hij hoorde het vonnis zonder de minste
ontroering aan; dare l'ultimo ~, den
laatsten stoot (aan iets) geven; dare il ,...,
alla biiancia, de weegschaal doen overslaan.
croma, / f achtste noot.
croma'tico, agg f chromatisch, in halve to-

cromato

cuccagna

nen stijgend of dalend; de kleurverdeeling betreffend, gekleurd; fig zoet, aangenaam.
cromato, m chromaat.
cromo, m chroom.
cromolltografla, f chromolithografie, kleurendruk.
cronaca, cron lea, f kroniek; ~ scandalosa,
verhaal van de schandaaltjes eener stad;
chronique scandaleuse.
cronlcamente, avv chronisch.
cronlclsmo, m T chronische toestand
(eener ziekte).
cronlco, I agg chronisch; II sos! m Hjder aan
eene chronische ziekte.
cronlsta, m kroniekschrijver.
cronografla, I chronografie, tij ds besc hrijving.
cronogramma, m chronogram, j aartalvers,
getalspreuk.
cronologla, I chronologie, tijeUeer, tijdrekenkunde.
cronologicamente, avv chronologisch, naar
tijdsorde.
cronologico, agg chronologisch, tijdrekenkundig, tijds-.
cronometro, m chronometer.
crosciare, t'i zie scrosciare; vt naar bene den
smijten, smakken.
crosta, f korst; neerslag (van zout of kalkachtige bestanddeelen); schaal (van
schaaldieren);
schurH; ~ lattea, hoofdzeer; "-' terrestre, aardkorst.
crosta' ceo, agg met schalen bekleed, schaal-;
sost m schaaldier.
crostare, vi met een korst braden of bakken.
crostata, f pastei, in korst.
crostino, m geroos terde snede brood; boterhammetje, met sardinen; P leelijk, oud
crostoso, agg korstig.
wijf.
criltalo, m I houten of meta1en klapper (del'
priesters van Cybele); 2 ratelslang.
crovello, m most, voorwijn, voodoop.
cru'ccia, I hak, houweel.
crucclare, I vi tot toorn opwekken, aanleiding geven; II ~rsi, vr toornig, boos worden.
cru'ccio, m toorn, gramschap, onwil; smart,
droefheid.
cruccloso, agg toornig, boos; prikkelbaar,
0pvliegend; bedroefd.
cruciare, vi kwellen.
crucifl' ggere, & zie crociliggere &.
crudamente, avv ruw, rauw, grof.
crudele, agg wreed, onbarmhartig; ruw,
hard, pijnJijk.
crudelmente, avv wreed, hard.
crudelta, f wreedheid, onbarmhartigheid;
onmenscheJijkheid.
crudezza, f ruwheid, onrijpheid, hardheid,
grofheid; schrilheicl (der kleuren).
crudltil, f ongekookte toestand, ranwheicl.

r

r

crudl'voro, agg rauw vleesch etend; bloeddorstig.
crudo, agg rauw, ongekookt; niet geheel
gaar; vreeseJijk; fig wreed, hard, harclvochtig; cibi crudi, pi moeiJijk verteerbare
spijzen; lila ~, ongebleekt garen; mattoni
crudi, ongebakken (in de zon gedroogde)
steenen; modi cru,di, ruwe manieren;
parole crude, harde woorden; seta cruda,
ruwe zijcle; stagione cruda, ruw jaargetijde;
suono ~, schrille toon; tortuositil cruda,
scherpe kromming; trafti crudi, harde
trekken; vino ~, nog niet uitgegiste
(jonge) wijn.
cruento, agg met bloed bevlekt, bloecJig; T
met bloed vermengd.
crumiro, m I kroumir (Tunesische volksstarn); 2 onderkruiper.
cruna, f oog van de naalcJ; fare entrare qd
in 'Una"'" d'ago, iem. zeer vernederen.
crup. m 1: croup, kroep.
crurale, agg dij-.
crusca, f zemelen; kaf; afval, zeefsel; zomersproeten; C~, Accademia della C~, Academie der Crusca in I540 gesticht te
Florence tot zuiverhouding der taal; la
farina del diavolo va tutta in ~, onrech tmatig verkregen goed gedijt niet; scrivere
can Itl ~ alia ma1to, op pedante, gemaakte
wijze schrijven; vendere ~ per larina,
knollen voor citroenen verkoopen, bedriegen.
crusca'lo, m zemelenkoopman; geaffecteerd
taalzuiveraar, overdreven purist.
cruscante, m lid van de Crusca.
cruschello, m fijne zemelen.
crusche'vole, agg naar de regelen der Crusca,
gezocht, gemaakt.
cruschlno, m builer, zifter.
cruscone, m grove zemelen.
crus coso, agg zemelach tig; sproetig, vol
sproeten.
crusciltto, m spatbord.
crusta' ceo, agg zie erostaceo.
cubare. vt den kub. inhoud berekenen; in de
cJerd'e macht verheffen.
cubatura, I berekening van den kub. inhoud;
verheffing in de derde macht.
cubebe, m cubebepeper, staartpeper.
cublcare, vt zie cubare.
cu'blco, agg kubiek, derdemachts-; equazione
cubica, vergelijking van den derden graad;
n1<mero ~, kubiek getal, derde macht.
cUblforme, agg teerlingvormig, kubusvormig.
cubltale, agg r elleboogs-; 2 een el lang;
lettere cubitale, groote beginletters.
cu'blto, m ellepijp; elleboog; el (450 mM.).
cubo, I m kublls; derde macht (v. e. getal);
II agg zie cubieD.
cuccatna, f luilekkerland; albero di ~, cocagne-mast, klimmast (met prijzen in

culo

cuccare
den top); gioco della~, mastklimmen.
cuccare, vi bedriegen, foppen.
cuccetta, j .p kooi, slaapplaats.
cucchla'la, j groote lepel, smeltlepel; baggernet; baggeremmer; soort strijkijzer,
plisseerijzer.
cueehlaiata, I lepelvol.
cucehlalno, m kleine lepel; theelepeltje.
cueehla'lo, m lepel; lepelvol.
cueehlalone, m groote lepel; soeplepel, opscheplepel.
cu' eela, t leger, bed (van cen hond); scherz.
hed, nest; va' a~! a~, koest, ga liggen!
lig hOll jc koest, bluf zoo niet.
cu'eelo, 111 jonge hondo
cu'celolo, 111 jonge hond; jig melkmuil.
cueeo, I m (in kindertaal) (i; suI, sukkel;
Benjamin, troetelkind, lieveling; J. koekoek; esser il ~ della veglia, het mikpunt,
van de plagerijen zijn; II agg dom,
kinderachtig.
eueeti! koekoek!: jar ~, verstoppertje,
kiekeboe speleri.
eu' ceuma, j waterketel. theeketel, koffiekan; aver fa "'-', F nit zijn humeur zijn;
aver uno sulfa ~, iem. niet mogen lijden.
euccuve' ggia, I J. zie civctta.
euelna, I keuken; spijzen, eten &; .p kombuis; keukenkast; ,-.....; casalinga, burgerkeuken, burgerpot; donna di ~, keukenmeisje; 'Uomo di "'"'-', bordenwasscher, keukenjongen; utensili di ~, keukengcreedschap; essere di buona (di mala) ~, gemakkelijk (Iastig) in den omgang zijn;
jar da ~, koken; i troppi cuochi guastano
la ....." te veel koks hederven de saus.
euelnare, vi I.oken, voor de keuken zorgen;
(fig) ....., una cosa, een zaaI. zoo goed mogelijI. regelen; ~ una persona, iem. in een
onaangenaam parket brengen.
eUcinatura, I wijze van toebereiding (van
een gerecht).
euclnlere, 111 keukenmeester, chefkok.
euclre, vt naaien, aanhechten, verstellen,
lappen; hechten; (boeken) innaaien; (assol)
naaien, de naald voeren; ~ di (of in)
bianco, witgoed naaien; ~ la bocca ad uno,
iem. het zwijgen opleggen; ~ menzogne,
leugens vertellen; ~ a rele doppio, beide
partijen bedriegen; ~ una toppa, een lap
opzetten; e lesta nel ~, zij is vlug met de
naald; ~ il ciglio, de wenkbrauwen samen trekken.
cuclto, I p pass & agg genaaid, gel apt; II
sost m het naaien; genaaid goed; hi) la
bocca cudta" ik mag niet spreken.
eucltora, cucitrlce, f kleermaakstcr; naaister.
eucltore, mkleennaker; brocheerder, (boek)binder.
cllcltura, f het naaien; naad;
hcchting
(v. e. wond); (fig) la ~ delle parole, verbinding der woorden.
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zie cuccu.
cucullare, vi bespotten, bedriegen; vi het
geroep van den koekoek nabootsen; domme praat verkoopen.
cuculo, m J. koekoek.
eucu'rblta, t ~ pompoen; distilleerkolf.
cucurblta' ceo, I agg pompoenachtig; II sosl
m pompoengewas, kalebasgewas.
cueuzza, f ~ pompoen.
cucuzzo, cucll'zzolo, m zie cocuzzolo.
cu'ffla, f muts, vrouwenmuts; voile, sluier;
fig. schijn; ~ zaadhulsel; ~ da nottc,
nachtmllts; ~ del siienzio, mondprop; lar
....." omslaan (v. boot of wagen); uscirne
per il rotto della ~, zieh slim ui t eene
moeiJijkheid redden; ogni ~ Ii buona per
la notte, 's nachts zijn aile katjes grau\\,.
cufflone, m groote, hooge muts.
cuff/otto, m muts (zonder banden).
cuglna, I nieht (kind v. oom of tante).
cuglno, m neef (zoon v. oom of tante).
cui, pron relat (indecl) die, dat, hetwelk, wat;
ecco illibro di ....., Ii parlai, ziedaar het boek
van hetwelk (waarvan) ik u sprak; la ~
gloria, wiens roem; in .---, su r-ooJ, waarin,
waarop; waar; per ~, F weshalve daarCU,

OlTI, dus.
culacclno, m bezinksel, punt (van worst);
afval (van was).
cula'cclo, m achterstuk, bil (v. geslacht vee).
eula'la, t gezwollen lijf (van doode vogels);
mosca ~, paardenvlieg, brems.
culata, I val op zijn achterste.
culatta, I onderste gedeelte; bodem (v.
flesschen); X kulas, stootbodem (v. kanon); neerslag in smeltkroes; rug (v. boek);
fucile da caricarsi dalla ~, achterlaadgeweer.
eulblanco, m J. I witstaart, tapuit; 2 witgatje, Poolsche snip.
cu'lice, m soort steekmug.
cullna'rlo, agg culinair, kook-, keuken-.
eUliseo, m scherz voor colosseo.
cUlla, t wieg; lig geboorteplaats, bakermat;
bambino di ,..." zuigeling, bakerkind.
cullamento, m het wiegen.
cullare, vt wiegen; in slaap wiegen (ook fig);
heen en weer schommelen.
culmlnante, p press culmineerend; punta ~,
cUlminatiepunt, hoogtepunt.
culmlnare, vi ~ cl,lmineeren; de grootste
hoogte of het toppunt bereikcn.
culmlnazlone, f f.~ culminatiepunt.
cu'lmlne, m top, nok.
culmo, m ~ halm, stroohalm.
culo, m achterste; P gat; stuit; bodem
(van een flesch) ; voet (v. e. glas·;; ~ della
candela, ondereind van de kaars; ,..., d.
sacco, slop, doodloopende straat; al ~
jJari, op zijn doocle gemak zitten; dare
del ....., sui lastrone, failliet gaan; mettere
it ....., in 11101lc, regenachtig worden.

culrosso

cupo

cuora, I uiterwaard; laagveen.
eulrosso, m ~ rooc1staartje.
eulto, I m godsdienst, eeredienst, godsdien- cuore, m I hart; 2 gemoerl, gevoel; 3 geweten; 4 karakter; 5 toegenegenheid, liefde;
stige gebruiken; ministerio dei culli,
6 vrijgevigheic1, edelmoedigheid; 7 moed;
ministerie van eeredienst; il ~ delle arte,
8 lig hart, hartvormig sieraad; 9 lig hart,
de beoefening der kunsten; il ~ delle
middelpunt; ~ miD! mijn hartje! cuori,
terre, de bebouwing der akkers; ~ della
pi harten (in het kaartspel); dama di ~,
Vergine, vereering der H. ]\<faagrl; II agg
hartenvrouw; ipertrolia di ~, hartveronderwezen, geleerd; beschaafrl.
wijding; malattie di~, hartziekten; pace
eultore, m ~trlee, f bevorderaar, beoefenaar.
del ~, gemoedsrust; palpitazione di ~,
cultura, I cultuuro; I bebouwing; akkerbouw; bouw; 2 beschaving; onderricht;
hartslag; i seni del ~, harteboezems;
3 lichaamsverzorging; 4 godsvereering;
susine del ---, ~ eierpruinlen; uomo di
nazione di poca ~, weinig ontwikkeld
gran ~, edelmoedig, hooghartig mensch;
yolk; la ~ di riso, de rijstbouw.
ventricoli del ~, hartekamers; allargarsi
cumulare, vt ophoopen, verzamelen; (fig)
ad uno il ~, een steen van 't hart doen
~ due Itllici nella stessa persona, in een
vallen; aver il ~, het hart, den moed hebzelfde persoon twee ambten vereenigen.
ben; aver buono (cattivo) ~, een goed
eumulatamente, avv in overvloed.
(slecht) hart hebben; aver sui ~ la morte
eumulativamente, avv tegelijk met, opstad'un altro, iemands dood op zijn geweten
pelend.
hebben; bastare il~, den moed hebben;
eumulatlvo, agg cumulatief, ophoopend.
non me ne dava il~, ik had er den moed
cumulazlone, I ophooping, opstapeling.
niet toe; dare altrui il~, iemand zijn hart,
cu'mulo, m hoop; menigte, ophooping; verzijn !iefde schenken; uno darebbe il ~,
eeniging in een persoon (v. ambten),
iemand zon alles wat hij heeft willen wegcuna, I wieg.
schenken; dare ne! ~, het hart roeren,
cunelforme, agg wigvormig; caratteri cuneiverheugen, bedroeven, krenken; guadalormi, spijkerschrift; keilschrift; osso ~,
gnaTSi il ~ di tutti, de genegenheid van
wiggebeen.
allen winnen; mangiarsi, rodersi il ~,
eu'neo, m wig, keg, keil; kege1; serrar can
in voortdurenden angst zitten; prendere
cunei, met wiggen vastzetten.
a ~, ter harte nemen; ridere di cuore,
hartelijk lachen; stare di buon ~, opgeCunegonda, f Kunegonde:
cunetta, f cunette, dieper middelgedeelte
ruimd zijn; strappare it ~, het hart verin grachten en riolen.
scheuren; uscire dal ~, vergeten; venir
dal~, uit het hart komen; a ~, ter harte;
cunl' colo, m onderaardsche gang; mijngang, galerij.
can due cori, clubbelhartig; Ionian dagli
occhi, Ionian dal ~, uit het oog, uit het
cunll(l)a, I ~ boonenkruid.
cu'nzla, I cypergras.
hart; dell' abbondanza del ~ parla la
cuoca, coca, I keukenmeid, kookvrouw.
lingua, waar het bart vol van is loopt de
mond van over; di gran ~, di tuito ~,
cuocere, I vt I koken, braden, stoven; branvan ganscher harte; di mal ~, ongaarne;
den (kalk, steenen, la calee, i mattoni); 2
vloeibaar maken, smelten; 3 branden,
nel ~, in 't midden, in het hartje.
pijn doen; 4 T uitbranden, cauteriseeren; cupamente, avv holklinkend; lig dof, som5 branden, bijten; 6 kwellen, bedroeven; cupe, m coupe.
[ber.
mi sono cociuto, ik heb mij geergerd, boos cupezza, I dofheid, somberheid; dofheid (van
gemaakt; ~ i colori a luoco, de kleuren
toon\.
in het glas branden; ~ i legumi, de groen- cupldamente, avv inhalig, hebzuchtig.
ten stoven; 10 stomaco cuoce i cibi, de cupldl'gla, I begeerte, hebzucht;
di
denari, geldzucht; ~ di onori, eerzucht.
maag lost de spijzen op; II vi koken; larla
bollire e mal ~, iets met veel ijver be- cupldlta, f begeerte, vurig verlangen.
.
ginnen en dan in den steek laten; lasciar cu'pldo, agg gierig, begeerig, hebzuchhg;
~ uno nel suo broda, F iemand in zijn
voglie cupide, PI hevige begeerte, zinneeigen sop laten gaar koken; III ~rsi, vr
lijkheid.
zich branden; zich bedrinken; verliefd Cupido, m Cupido, Liefdegod.
worden; ~rsi a ogni luoco, op iedere rok cupo, I agg diep, hoi, laag; donker, diep
verliefd worden.
(van kleuren); holklinkend; dof (van toocuoco, coco, m kok.
nen); somber, in zichzelf gekeerd, diepcuolame, m lederwerk.
zinnig; zwijgzaarn; un mormorio -." een
cuolo, m huid, vel; leder; F menschelijke
dof gemompel; silenzio~, doffe, sombere
huid; menschelijk lichaam; korst, schors
stilte; a queste parole rimase ~, bij
(der aarde &); cuoi, pi lederwaren; ~ di
deze woorden bleef hij zwijgen; II sost m
Russia, juchtleer; distendere Ie cuoia, zich
diepte; diepe uitholling; dofheid, geslouitrekken; tirare Ie cuoia, sterven.
tenheid, diepzinnigheid.

custodimento

cupola

cu'pola, f koepel, dom; gewelf; prieel, koe- curaterla, f beheer (van goederen); voogdijpeltje; bol (v. hoed); ~ napje (v. eikel);
la ,...... det cielo, het hemelgewelf.
cupoletta, f koepeltje, tuinhuisje.
cupolfno, m klein prieeltje; kap v. lantaarn.
cu'polo, agg boordevol.
cupone, m $ coupon, koepon.
cu'prlco, agg koperachtig, kopercuprl'fero, agg koperhoudend.
cura, f I zorg, bezorgdbeid, moeite, bemoeting, ijver, oplettendheid; 2 toezicht,
opzicht; beheer; 3 !'t curateele, voogdij;
4
kuur; genezing, behandeling (v.
ziekte); 5 parochie; pastorie; 6 Ie cure, pi
het bleeken, bleekveld ; la ,..., destra
(sinistra) , het beheer der geestelijke
(wereldlijke) goederen; ,..., dei panni, het
bleeken van linnen; la,..., d'un patrimonio,
het beheer van een erfdeel; aver,..., di qc,
ergens zorg voor dragen; aversi ,..." voor
zich zelf bezorgd zijn, op zijn gezondheid passen; dare Ie seconde cure, iets voor
de tweede maal ter hand nemen, bewerken; lavorare con,..." met veel zorg (ijver)
werken; prendere la ,..., d'un malato, de
behandeling van een zieke op zieh nemen;
spendere moUe cure, zich veel zorg (moeite)
geven; per,..., di uno, door iemands zorg,
bemoeiing.
cura'blle, agg geneeslijk; non ,..." ongeneescurablllta, j geneeslijkheid.
[lijk.
curadentl, m indecl tandenstoker.
curanda'lo, m bleeker.
curante, ppres zorgend; behandelenu; medico
,......, behandelend geneesheer.
curaorecchl, m indecl oorlepeltje.
curapllrt!, In indecl baggermolen.
curare, I vt I zorg dragen, verzorgen, zieh
moeite geven, bekommeren; 2 acht geven,
letten op;
behandelen; ,..., gli avvertimenti, de wenken (waarschuwingen) in
acht nemen;,..., Ie botti, de vaten reinigen;
,...... il caldo (il freddo) , slecht tegen de
warmte (koude) kunnen; ,..., i pa.nni, het
linnen bleeken; ,..., Ie piante, de planten
verzorgen; ,..., il solletico, gevoelig zijn
voor elke prikkeling; II ""'rsi, vr zich bezorgd maken, zorg dragen; erg ens om
geven; non me ne curo punto, ik geef
er geen steek om; III vi ,..., di qc, zorg hebben om iets; non ,..., di qc, niet veel geven
om; ,....., eke . .., er voor zorgen dat ...
curasnetta, f veegmes (v. hoefsmid).
curassll, m curac;:ao (likeur).
curatela, f !'t curateele; voogdijschap.
curatlvo, agg genezend, heelend; metodo ,..."
geneesmethode.
curato, I agg tot de zielzorg behoorende;
II sost m pastoor.
.
curatore, m curator; voogd, verzorger.
curatrlce, f voogdes, curatrice.
curatura, t het bleeken (van linnen)
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schap, verzorging.

curcullone, m zwarte korenworm, meelcu'rcuma, f ~ kurkuma, geelwortel. [worm.
cu'rla, I III vergaderplaats van den Rom.
senaat; gerechtshof, gerecht; ,..., papale,
pauselijke kanselarij.

curiale, I agg gerechts-; linguaggio ,..." kanselarijtaal; II sost m gerechtspersoon,
ambtenaar der curie.

curiosamente, atov nieuwsgierig; eigenaardig.
curlosare, vi nieuwsgierig zijn.
curlosJta, I nieuwsgierigheid; zonderlingheid, merkwaardigheid, curiositeit; per,..."
uit nieuwsgierigheid, om het te weten.

curloso, agg nieuwsgierig, weetgierig; zonderling, zeldzaam, merkwaardig; 0 questa
e curiosa! dat is merkwaardig! dat is
zonderling!; sarei,..., di sapere, ik zou weI
eens willen weten.

Curla'ndla, f Koerland.
curro, m ro1, wals tot het voortbewegen
van zware lasten; rolletje (onder schuifdeur &); 0wagen; loop; essere sul ,..., di
lar qc, op 't punt staan iets te doen.
cursore, m gerechtsbode, gerechtsdienaar;
pedel; looper, hardlooper; looper, stelschroef (van passer).
I curva, I kromme lijn, curve; kromming,
bocht, stuk van een boog.
2 curva, I gal (v. paard).
curvare, I vt krommen, buigen; II ""'rsi, vr
zich krommen, buigen, ombuigen, een
boog beschrijven, bukken.
curvato, p pass & agg gekromd, gebogen.
curvatura, f kromming, buiging, plaats waar
iets gebogen is.
curvezza, I buiging, kromheid.
curvlll'neo, agg kromlijnig.
curvl'metro, m curvimeter.
curvo, I agg krom, gebogen, gebukt, gekromd; hoI, uitgehold; II sost m kromming, buiging.
cuscinetto; m klein kussen, zadelkussen,
speldenkussen; lasch (v. spoorrails).
cuscino, m kussen, hoofdkussen.
cu'scuta, I ~ warkruid.
cuspldale, agg gevel-.
cuspldato, agg ~ spits toeloopend (v. bIad).
cu'splde, I spits, punt; A puntgevel.
custllde, m & f bewaarder, oppasser; huismeester, portier; angelo ,..." beschermengel, engelbewaarder.
custlldla, f I wacht, bewaking, toezicht, opzicht; 2 gevangenschap, bewaring; 3 kast,
doos, foedraal; 4 schutbIad, omslag; ,...,
degli occhiali, brillehuisje; ,..., delle reliquie,
reliquieenkastje; dare (prendere) in ,..."
in bewaring geven (nemen); essere in ,...,
di qd, onder iemands bewaking staan.
custodlmento, m bewaring, hoede, zorg; oppassing.
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custodire

custodire, I vt hoeuen, verplegen, oppassen,
bewaken; bewaren, verzorgen;
Ie
piante, de plant en verzorgen; (fig) ~ un
segreto, een geheim bewaren; II ~rsi, vr
zich verzorgen, zieh goed· voeden, zijne
gezondheid in acht nemen.
cuta'neo, agg
huid-; malattie cutanee,
huidziekten.
cute, / huid (van den mensch).
cuterzola, / stekelmier.
cuticagna, / nek; nekharen.
cuti'cola, / opperhuid.
cutretta, cutre'ttola, / ~ kwikstaartje.
cutter, m J,. kotter.
Czar, m Czaar, Tsaar.
czarevic, czarevitch, m Czarewitsch.
czarina, / Czarina.
Czechi, m PI Czechen, Tsjechen.
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D.
D, m & / (uitgesproken di) D; d', afkorting van di.
da, wordt met het lidwoord verbonden tot
dal, dallo, dalla, dagli, dai of da', daile,
I prep beteekent: a de plaats van waar
eene beweging uitgaat: ritornare dalla
scuola, uit de school terugkeeren; b
schelding, afzonderlng: van; separare una
cosa da una alira, de eene zaak van de
andere seheiden; preservare dall' errore,
voor de dwaling behoeuen; C oorsprong:
van, uit, door; ogni bene e da Dio, aIle
goeds is van God; l'albero nasce dalla
radice, de boom komt uit den wortel
voort; d begin, aanvang: dall' in/anzia,
van de kindsheid af; e de geboorteplaat3:
van; Sant' Antonio da Padova, de H. Antonius v. Pauua; / oorzaak, aanleiding:
van, door; tremare dal /reddo, van koude
beven; g de werkende kracht: door (na
cen lijdenden vorm); l'universo /u creato
da Dio, het heelal werd door God geschapen; h middel, de aard of wijze,
de stof: om te; non Ii nulla da mangiare,
er is niet, te eten; i verwijdering: van;
a cinque miglia da Roma, op vijf mijlen
afstands van Rome; da poi in qua, van
toen af, sinds dien; k richting: naar,
tot, op, bij; prendila dal manico, neem
het bij het heft; da oriente, naar het
oosten; andare da qd, F naar iem. gaan;
I bij, in de nabijheid; aspettami Ii dal
Duomo, wacht mij daar bij den Dom;
(fig) ongeveer, omstreeks; saranno da
duemila persone, er zullen ongeveer 2000
personen zijn; m gesehiktheid, bekwaamheid: om, tot, voor; cavallo da selia,
een paard om op te rijden (rijpaard); n
doel, gebruik, bestemming: voor, tot;

dado
armadio da biancheria, kast voor linnengoed, linnenkast; tela da eamiee, linnen
voor hemden; 0 ambt, beroep (met tare):
voor, als; tare da cuoca, als keukemneid
dienen, keukenmeid zijn; tare da capitano,
kapitein zijn; p manier, wijze: als; opera
da galantuomo, hij handelt als een edelman; q onderscheidings-, kenteeken:
met; la bimba dalle treece bionde, het
kind met de blonde vlechten; r tare qe
da se, da loro, iets alleen doen; I' ho /atto
da me, ik heb het zelf, op eigen gezag,
op eigen houtje gedaan; l'ltalia tara da
se, ItaW! zal zichzelf er door redden; II
prep met in/initie!: te, om te, om; I essere
da, moeten, betamen, k unnen; zijn (dienen) om te; la virtu e da pregiarsi piu ehe
la richezza, de deugd rnoet hooger geschat worden dan de rijkdom; questo non
e un libro da leggert, dat is geen boek om
te lezen; non e uomo da reggere a questa
fatica, hij is niet tegen die moeite opgewassen; 2 aver da, moe ten; ha da nascere
ehe diea bene di lui, de man moet nog

geboren worden, die goed van hem
spreekt; 3) non ha trovato da tare, hij
heeft niets te doen gevonden; III (avv) da
attorno, rondom; da conto, da lato, da parte,
terzijde, naaet; da lontano, uit de verte,
van verre; da Pie, onder, aan den voet;
da presso, da vicino, nabij, dichtbij; IV
met agg: da Piu, da meno, meer, minder;
esser da P1:U d'u" aitro, meer waard zijn
dan een ander ; V tanto da, genoeg om.
dabbena'ggine, t goedhartigheid, goedmoedigheid; eenvoud; onnoozelheid.
dabbime, agg indecl rechtschapen, eerlijk,
goed, eerbaar; welgesteld; uomo~, rechtschapen, eerlijk man; dabben uomo, al te
goedig mensch, sukkel; uilskuiken.
daccanto, prep & avv naast, neven; kort
nadien.
daccapo, avv nog eellS, van voren af aan;
van boven af aan.
dacche, cong daar, dewijl, sinds, nadieu.
Da'cia, / Dade.
da cio, agg in staat; geschikt.
dactilografia, / zie dattilogra/ia.
daddolino, m flauwe liefkoozing, vleierij;
aanhalerig mensch.
da'ddolo, m flauwe liefkoozing; liefdoenerij;
kleinzeerigheid.
daddolone, m liefdoener, mooidoener; agg
liefdoenerig aanhalerig.
daddoloso, agg overdreven flauw; speelsch,
onnoozel.
dadeggiare, vi met dobbelsteenen spelen,
dobbelen.
dado, m dobhelsteen; worp, aantal geworpen oogen; voetstuk, piedestal; niets,
nietigheid; un bel ~, een mooie worp;
tela a dad:, stof met geruit patroon; il ~ e

daffare

dapprima
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tratto, de teerling is geworpen; in meno
d'un """""'J is een ommezien.
daffare, m bezigheid, werk.
Dafne, I Daphne.
dafne, m ~ peperboompje.
daga, I dagge, lange dolk.
dagherrotlpla, m daguerreotypie, lichtbe€ld.
dagll = da gli, zie da.
dal = da i, zie da.
da'lno, m ~ damhert.
dal, dallo, dalla, = da ii, da 10, da la, zie da.
da'lIa, I ~ dahlia.
dalma'tlca, I dalmatiek, misgewaad der
diakenen en subdiakenen.
dalma'tlco, agg Dalmatisch.
Dalma'zla, f Dalmatie.
daltonlsmo, m daltonisme, kleurenblindheid.
dama, f I dame, voorname vrouw, meesteres, gebiedster; geliefde; 2 damspel; bocca
di _, soort van gebak; - di corte, hofdame; ~ di compagnia, gezelschapsdame;
lar - , "dam slaan; een dam maken; fare
(giocare) a - , damspelen.
damare, vt een dam maken.
damaseato, agg damasten.
damasehetto, m damast.
damasehlnare, vt damasceeren.
damaschlno, agg gedamasceerd; rosa damaschina, damastroos.
DamaseG, m Damascus.
damasco, m damast.
damerlno, m hofmaker, damesgek.
damlgella, f hofdame, eeredame; jonge dame
uit voorname familie.
damlgello, m voornaam jongeling.
damlglana, f dame-jeanne, groote flesch in
mandewerk gevat; fare una - , een grooten flater begaan, geheel fiasco maken.
damma, f zie daina.
damo, m verloofde, aanstaande.
Da'mocle, m Damocles.
Dana'ldl, f pi Danalden.
danaro, m III denarius (Rom. zilvermunt);
kleine Florentijnsche munt; geld; een der
vier kleuren in het Ital. kaartspel; danari,
pi geld, rijkdom; - contante, contant
geld; - di San Pietro, St. Pieterspenning;
non ha Ul~ - in tasca, hij heeft geen duit
op zak; it tempo e-, tijd is geld; far
danari, geld maken, geld verdienen.
danaroso, agg veel geld bezittend, geld-;
rijk.
danda, f leiband; dande, PI bretels.
danese, agg Deensch.
Danese, m Deen.
Daniele, Daniello, m Daniel.
Danlmarea, f Denemarken.
danna'blle, agg vloekwaardig, schandelijk.
dannare, I vt veroordeelen, verdoemen; vervloeken; hevig of streng berispen; scritt1tre, geschriften veroordeelen; far ......."

doen vertwijfelen; II -rsi, vr verdoemd
worden, ter helle varen.
dannato, I P pass & agg verdoemd; freddo
......." hevige koude; paura dannata, helsche
vrees; vita dannata, hondenleven; urfare
come un' anima dannata, als een bezetene,
wanhopige schreeuwen; II sost m verdoemde.
dannazlone, t verdoemenis; fig piaag, oorzaak van vertwijfeling, plaaggeest; che
.......,! wat een jammer, wat een verlies!
dannegglare, I vt beschadigen, afbreuk doen,
verwoesten; II -rsi, vr zichzelf schade
berokkenen.
dannegglato, I p pass & agg beschadigd;
door schade getroffen; II sost m noodlijdende, getroffene; slachtoffer eener ramp.
danno, m schade, nadeel, beschadiging,
verlies, afbreuk; ......., ctemo, eeuwige verdoemenis; e un - ! 't is jammer; tarsi-,
zich zelf benadeelen; uno resta col ......., e
con Ie beffe, iemand komt er met schade en
schande af; a ......., di qc, tot schade van
iemand; a suo danna, tot zijn schade
(nadeel); mio - I tuo - I jammer voor
mij (voor u); des te erger voor mij (voor
u).

dannosamente, avv op schadelijke, nadeelige
wijze.
dannoso, agg schadelijk, nadeelig.
dante, m pelle di - , hertsleer.
dante'gglare, vi Dante's stijl, manier van
schrijven navolgen.
danteseamente, avv op de wijze van Dante.
dantesco, agg Dante's, Dante betreffende,
navolgend; stile ......." stijl van Dante.
dantista, m Dante-vorscher.
Danu'blo, m Donau.
danza, f dans; J dansmuziek, danslied,
ballade; fig twist, oneenigheid; ......., macabra, doodendans.
danzante, agg dansend, dans-.
danzare, vi (kunstig) dansen.
danzatrlee, t danseres.
dappertutto, da per tutto, avv overal.
dapple, dapplede, dappledl, avv aan de voeten, onder, beneden; aan den voet (der
bladzijde); aver il vestito sudicio ......." het
kleed aan den zoom vuil hebben; tagliare
gli alberi,..." de boomen bij den wortel
omhakken.
dappoea'gglne, f ondeugdelijkheid, onbekwaamheid, luiheid.
dappileo, I (agg) indecl ondeugdelijk, onbekwaam, traag, lui; II sost m dwaas mensch,
lummel.
dappol, avv sedert; daarna.
dappolche, congo sedert dat, sinds; immers,
daar.
dappresso, da presso, avv nabij, in de nabijheid, dicht er naast.
dapprima, da prima, avv bij 't begin; eerst.

Dardanelli
Dardanelli

data
data
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Dardanelli, m
m pl
pi Dardanellen.
Dardanellen.
Dardanelll,
dardeggiare, vt
vt met
met pijlen,
pijlen, werpspiesen
werpspiesen
dardeggiare,
schietcn
;
(fig)
fiamme, vlammen
vlammen
schieten; (f£g)
jiamme,
schietcn.
schieten.

dardo, m
m werpspies,
werpspies, pijI,
pijl, schicht:
~chicht; (fig) dardi
dardo,
(fig) dardi
d'amore,
amore, liefdespij
liefdespijlen,
liefdesschichten;
ti'
len, liefdesschichten;
ii dardi
dardi del
del sole,
sole, de
de stralen
stralen der
der zone
zon.
I dare, I vt I geven, doen toekomen, schenI dare, I vt I geven, doen toekomen, schen-

ken, overhandigen,
overhandigen, aanreiken;
aanreiken; 22 toetoeken,
staan, verleenen;
verleenen; 33 afstaan;
afstaan; 44 betalen;
betalen; 55
staan,
noemen, een
een naam
naam (titel)
(tite1) geven;
geven; IIII vi
vi
noemen,
I treffen, inkomen; 2 komen tot, stijgen
I treffen, inkomen; 2 komen tot, stijgen
tot; 33 uitzien
uitzien op,
op, uitkomen
uitkomen op
op (venster,
(venster,
tot;
deuren); ~
~ agio, tijd geven; ~ I'alloggio
deuren);
agio, tijd geven; ~ l'alloggio
qd, iemand
iemand een
cen onderkomen
onderkomen verleenen;
verleenen;
aa qd,
~ animo, moed ins torten; ~ il bentornato,
~ animo, moed instorten; ~ il beniornato,
~ il benvenuto, verwelkomen; ~ briga,
~ it benvenuto, verwelkomen; ~ briga,
moeite, last
last veroorzaken;
veroorzaken; ~
~ il buon
moeite,
il buon
d'anno, nieuwjaar
nieuwjaar wenschen;
wenschen; ~
1"-.1 una
capo d'anno,
capo
una
casa,
een
huis
verhuren;
~ fondo, het
casa, een huis verhuren; ~ fondo, het
anker
uitwerpen;
zijn
have
en
goed
veranker uitwerpen; zijn have en goed verkwisten;
~ il gambetto ad uno, iem. een
kwis
ten; ~
il gambetto ad uno, iem. een
beentje lichten;
lichten; ~
~ grido, bekend maken;
beentje
grido, bekend maken;
~ il ben levato, goeden morgen wenschen;
~ il ben levato, goeden morgen wenschen;
~ luogo, veroorzaken, aanleiding geven;
~ luogo, veroorzaken, aanleiding geven;
~ una medicina, een geneesmiddel voor~ una medicina, een geneesmiddel voorschrijven; ~
~ noia, iemand vervelen, lasschrijven;
noia, iemand vervelen, lastig vallen;
vallen; ~
~ I'ombra, schaduw hebben;
tig
l'ombra, schaduw hebben;
~ pace a qd, iemand tot vrede stemmen;
~ pace a qd, iemand tot vrede stemmen;
~ il piatto, den kost geven; ~ la polvere
~ il piauo, den kost geven; ~ la poloere
negli occhi,
occki, zand
zand in
in de
de oogen
oogen strooien;
strooien; ~
~
negli
retta, aandacht
aandachtschenken;
schenken; opvolgen
opvolgen (raad);
(raad);
reua,
~ Ie spalle, vluchten; ~ Ie spese ad uno,
"'-I le spalle, vluchten; r - I le spese ad uno,
in iemands
iemands levensonderhoud
levensonderhoud voorzien;
voorzien;
in
dare ilif tratto
tratto alia
alia bilancia,
bilancia, den
den doorslag
doorslag
dare
geven; dare
dare aa bere,
bere, II te
te drinken
drinken geven;
geven;
geven;
2 iemand wat wijs maken; ~ al capo,
2 iemand wat wijs maken; r - I al capo,
naar het
het hoofd
hoofd stijgen;
stijgen; r~
a gambe, zijn
naar
- I a gambe, zijn
biezen pakken;
pakken; zich
zich uit
uit de
de voeten
voeten maken;
maken;
biezen
~ ad intendere, te kennen geven; doen
"'-I ad
intendere, te kennen geven; doen
ge1ooven; "'-I
~ a luce (alia luce) un' opera,
gelooven;
a luce (alla luce) un' opera,
een .werk
werk uitgeven;
uitgeven; ~
~ alia spalla, tot
een
alta spalla, tot
aan
den
schouder
reiken; r~
scapito,
aan den schouder reiken;
-I
aa scapito,
met
verlies
verkoopen;
dar addosso
addosso ad
ad
met verlies verkoopen; dar
alcuno, iemand
iemand te
te Iijf
lijf gaan;
gaan; dar
dar di
di bocca
bocca
alcuno,
a,
alles
zeggen
wat
voor
den
mond
a, alles zeggen wat voor den mond
komt; "'-I
~ del birbo, ~ del briccone, voor
komt;
del birbo, "'-I del briccone, voor
schurk uitmaken;
uitmaken; ,.....,
~ del capo nel muro,
schurk
del capo nel muro,
met
het
hoofd tegen
tegen den
den muur
muur 100100met het hoofd
pen;
~ di nasa in ogni cosa, overal zijn
pen; "'-I di naso in ogni cosa, overal zijn
neus in
in steken;
steken; ~
~ del signore, iemand als
neus
del signore, iemand als
heer behandelen;
behandelen; ,.....,
,....., del
del tu
tu aa qd,
qd, met
met je
je
heer
en jou
jou aanspreken;
aanspreken; l'acqua
l'aequa dava
dava fino
fino aa
en
petto
d'uomo,
het
water
reikte
tot
ter
petto d'uomo, het water reikte tot ter
hoogte van
van de
de borst;
borst; dare
dare in
in fallo,
falla, missen;
missen;
hoogte
~ nel capo, naar het hoofd stijgen; ~ in
"'-I nel capo , naar het hoofd stij gen; ,....., in
luce un'
un' opera,
opera, een
een werk
werk uitgeven;
uitgeven; diadialuce
mogli nel
nel mezzo,
mezzo, laten
la ten wij
wij het
het verschil
verschil
mogli
deelen (bij
(bij een
een koop);
koop); r~
negli occki, in
in
deelen
- I negli occhi,
het oog
oog vallen;
vallen; ,.....,
~ in una persona, onverhet
in una persona, onverwacht
op
iem.
stooten;
,.....,
net
segno,
het
wacht op iem. stooten; ,....., nel segno, het
doel,de
deroos
roos treffen;
treffen;dette
dettein
inun
unsasso
sasso eecadde
cadde
doel,

bocconi, hij
hij struikelde
struikelde over
over eell
een steen
steen en
en
bocconi,
viel op
op zijn
zijn gezicht;
gezicht; r~
nella testa, naar het
viel
- I nella testa, naar het
hoofd stijgen;
stijgen; ~
~ nel verde, naar het groen
hoofd
nel verde, naar het groen
zweemen; tu
tu cici hai
hai dato,
data, je
je hebt
hebt het
het gegezweemen;
raden;
dare
indletro,
ach terui t wijken;
wij ken;
raden; dare indietro, achteruit
gli fu
fU dato
dato per
per confine
c01t/inc Stresa,
Stresa, Stresa
Stresa werd
werd
gli

hem als
als verblijfplaats
verblijfplaats aangewezen;
aangewezen; leIe
hem
finestre danno
danno sui
sui giardino,
giardino, de
de vensters
vensters
jinestre
zien
op
den
tuin
uit;
III
(assai)
,....." handhandzien op den tuin uit; III (assol) ,....."
tastelijk
worden;
e
un
manesco
eke da
dci
tastelijk worden; e un manesco ehe
subito, hij
hij slaat
51aat er
er dadelijk
dadelijk op
op los;
los; IV
IV
subito,
darsi,
vr zich
zich zeIf
zelf geven,
geven, zich
zich overgeven;
overgeven;
da
rsl, ur
zich wijden;
wijden; darsi
darsi al
al uagabondo,
vagabondo, zich
zich aan
aan
zich
de landlooperij
landlooperij overgeven;
overgeven; gli
gli s's' ee dato
dato
de
un colpo
colpo apopleuico,
apoplettico, hij
hij isis door
door een
een bebeun.
roerte getroffen;
getroffen; s's' ee dato
dato un
un brutto
brutto caso,
caso,
roerte
er
heeft
zich
een
leclijk
geval
voorgedaan;
er heeft zich een leelijk geval voorgedaan;
se sisi desse
desse ilil caso
caso chc
cke ...,
... , als
als het
het toeval
toeval
se
wilde dat
dat ...;
... ; darsi
darsi per
per vinto,
vinto, zich
zich overoverwilde
wonnen verklaren;
verklaren; sisi dd.
dci per
per un
un gran
gran che,
eke,
wonnen
hij beeldt
beeldt zich
zich heel
heel wat
wat in;
in; IV
IV (v
(v recipr.)
recipr.)
hij
ehe se
se la
la danno,
danna, 't't zijn
zijn
sono due
due poderi
poderi che
sono
twee Iandgoederen
landgoederen die
die elkander
elkander niets
niets
twee
toegeven;
(fig)
quei
duc
ragazzi
e'
sc
la
toegeven; (fig) quei due ragazzi e' se la
<fall no deze
deze twee
twee jongens
jongens zijn
zijn ongeveer
ongeveer
dattno
even oud
~ud (even
(even groot);
groot); V
V (escl.)
(escl.) dai!
dai! dai!
dai!
even
slaat er
er op
opt! titi dia
dia (nel
(net euore)!
euore)! de
de drommel
drommel
sIaat
zal je
je halen;
halen; dagli,
dagli, picehia
picckia ee mena,
mena, slaat
slaat
zal
er maar
maar goed
goed op
op los,
los, raak
raak hem
hem maar
maar good.
goed.
er
2 dare, m $ debet (in tegenstelling met
2 dare, m $ debet (in tegenstelling met
avere, credit),
credit), passief,
passief, schuld,
schuld.
auere,
Da'rio, m
m Darius.
Darius.
Da'rlo,
da'rsena, ff binnenhaven,
binnenhavcn, havcnkom;
havenkom; droogdroogda'rsena,
dok. . .
dok.
darwinismo, m
m darwinisme,
darwinisme, leer
leer van
van
darwinismo,
Darwin.
Darwin.
dasi'metro, 111111 dasymeter, lucht-dichtheidsdasi'metro,
dasymeter, lucht-dichtheidsmeter.
meter.
dassal,
agg
(indec/.)
genoeg, voldoende,
voldoende, degedegedassal, agg (indecl.) genoeg,
Jijk; uomo
uomo "'-I,
~, bekwaam, degelijk mensch.
lijk;
bekwaam, degelijk mensch.
data, ff II datum,
datum, dagteekening;
dagteekening; 22 manier
manier van
van
data,
slaan (bij
(bij 't't balspel);
balspel); 33 gift,
gift, het
het geven
geven (bij
(bij
slaan
het kaartspel);
kaartspel); 44 aard,
aard, soort;
soort; 55 prebende;
prebende;
het
recht op
op eenige
eenige benoeming;
benoeming; benoeming;
benoeming;
recht
d'antica "'-I,
~, van ouden datum; sedert
d'antica
van ouden datum; sedert
lang;
di
recente~, di fresca ~, van den
lang; di recente r-«, di [resca
van den
jongsten tijd,
tijd, nieuw;
nieuw; cambiale
cambialc di
di breve
breve r~,
jongsten
-I,
wissel
op
kort
zicht;
esser
sur
una
van
wissel op kort zich t; esser sur una r,....."
- I , van
dezelfde
soort
zijn;
fare
,....."
een
slag
madezelfde soort zijn; fare ,....." een slag rnaken (kaartspel);
(kaartspel);
ken
datare,
vt dateeren,
dateeren, dagteekenen.
dagteekenen.
datare, vt
data'ria, daterla,
dateria, jf pauselijke
pauselijke kanselarij,
kanse1arij,
data'ria,
daterie.
daterie.
data'rlo,
m
voorzitter,
chef
der
pauseJijke
data'rfo, m voorzitter, chef der pauselijke
kanselarij.
kanselarij.
dativo, m
m (Gram.)
(Gram.) derde
derde naamval,
naamval, datief.
datief.
dativo,
dato, II m
m uitgangspunt,
uitgangspunt, vooropzetting,
vooropzetting, ververdato,
onderstelling; gegeven
gegeven feit,
feit, gegeven;
gegeven; gegeonderstelling;
geven grootheid;
grootheid; dati
dati statistici,
statistici, pl
pl statisstatisgeven
tische gegevens;
gegevens; (mod
(mod avv)
avv) in
in buon
buon~, in
tische
r-«, in
groote hoeveelheid;
hoeveelheid; per
per r~
e fatto suo, om
groote
- I e fatto suo, om
zijnentwille;
II
p
pass
(v.
dare)
&
agg II
zijnentwille; II p pass (v. dare) & agg
r-'.

datore

I8g

gegeven, verondersteld; 2 geneigd, overhellend tot; in un ~ tempo, op een gegeven oogenblik; ~ alia spirito, met een
neiging tot het geestelijke, vroom; ~
ehe • . . ,-ileaso ehe . .. , gegevendat ... ,
verondersteld dat .. .
datore, m gever, schenker.
datrice, f geefster.
da'ttero, m ~ dadel (vrucht); dadelpalm.
da'ttlIo, m dactylus (versvoet).
dattllografia, f het machineschrijven.
dattllilgrafo, m I machineschrijvcr, typist;
2 werktuig om op de tast te lezen (voor
blinden), dactylograaf.
dattilologla, t dactylologie, vingerspraak.
dattorno, I avv rondom, ongeveer; II prep
om; ....... a qd, om iets heen; stare ....... a qd,
vertrouwelijk met iem. omgaan.
datura, f ~ doornappel.
davantl, I prep voor, in tegenwoordigheid,
in het bijzijn van iem; ~ alia casa, voor
het huis, tegenover het huis; si Ieee venire
....... il eolpevole, hij liet den schuldige voor
zich komen; II avv voor; aperto ....... , van
voren open (kleeren); levare ~, wegnemen; mettere ~, voorleggen, onder de
oogen leggen; III agg voorste, voor-;
i denti ~, de voortanden; IV sost m voorzijde, voorkant; il ~ della eamicia, de
borst van een hemd.
davanzale, m ~ uitspringend gedeelte van
steen, waarop het vensterkozijn rust.
davanzo, d'avanzo, avv overigens; zie ook:
Da'vlde, David, m David.
[avanzo.
day!' dico, van David; salmi davidici, de
psalmen van David.
davvanta'ggio, d'avvanta'ggio, da vanta'ggio, bovendien; buitendien; tot overmaat.
davverro, avv waarlijk, waarachtig; no ....... 1
volstrekt niet! geen denken aan!; dire~,
in ernst spreken, het ernstig meenen;
per ......., inderdaad; in voUen ernst, werdaziare, vt belasten (een artikel). [kelijk.
dazia'rio, agg belastings-; octrooi-; guardia
daziaria, grenswachter, douanier; tariffa
daziaria, toltarief.
daziere, m douane, tolbeambte douanier.
da'zio, m belasting, octrooi; ~ d'entrata,
d'useita, di transito, invoer-, uitvoer-,
doorvoerrecht; ~ di eonsumo, verbruiksbelasting, octrooi.
dazione, f geven, overhandiging.
dazzaiuillo, m belastingkohier, belastingde, zie di.
[register.
de', afkort. voor dei, zie di.
dea, f godin; fig beminde.
debatto, m zie dibattimento.
debbiare, vi heide, veen enz. verbranden om
den bodem te bemesten.
debbio, m bet branden van veen, heide (voor
bemesting).

debutto

debellamento, m het verslaan, verplettering (van den vijand); verovering, innemingo
debellare, vt overwinnen, nederwerpen, bedwingen; fig uitroeien (slechte gewoonten);
....... Ze passioni, de hartstochten bedwingen.
debellatore, m overwinnaar.
debellazione, t zie debellamento.
de'bile, agg zie debole.
debilitR, f zwakte, slapte.
debilitamento, m verzwakking, nitputting.
debilitare, I vt verzwakken, verslappen; II
.......rsi, vr zwak, slap worden, verzwakken.
debilitazione, f verzwakking, uitputting.
debitamente, avv behoorlijk, passend.
de'bito, m I schuld, verplichting; ~ di
giuoeo, speelschuld; ~ ipotecario, hypothecaire schuld; ~ privilegiato, preferente schuld; ....... pubblico, openbare
schuld, staatsschuld; eartelle del ~ pubblieo, staatsschuldbewijzen; eontrarre debiti, schulden aangaan; essere in ,..., d'una
riposta, een antwoord schuldig blijven;
essere in ....... di fare qc, verplicht zijn iets
te doen; ogni promessa e. . . ., belofte maakt
schuld; mettere, porre in ,..." op rekening
schrijven; rendere a eiascuno il suo ~,
ieder het zijne geven; serivere qc a ,..., di
qd, iem. iets ten laste leggen, als schuld
aanrekenen; II agg schuldig; passend,
vereischt; Ie debite lodi, de toekomende
lofprijzingen; usare Ie debite cautele, de
noodige maatregelen nemen; verro al
tempo ......., ik zal ter gelegener tijd zien;
ha debiti mille franchi, hij is duizend franken schul dig.
debitore, m debiteur, schuldenaar; ,..., moroso,
nalatige schuldenaar; (fig) Ie sana ....... d'una
visita, ik ben hem een bezoek schuldig.
de'bole, I agg zwak, krachteloos, mat, tenger, teer; argomenti deboli, zwakke, weinig
afdoende bewijsgronden; oechio ~, zwak
gezicht; sesso ......., het zwakke geslacht;
uomo ....... , zwak mensch (v. karakter);
vista ......., zwak gezicht; II sost m I zwakte,
zwakheid, zwak; 2 zwakke, zwakkeling;
eiascuno ha il suo ,..." ieder heeft zijn
zwakke zijde.
debolezza, f I zwakte, zwakheid, krachteloosheid; 2 gebrek, zonde; debolezzel kleinigheden/; Ie debolezze umane, de menschelijke zwakheden (gebreken); aver una ,...,
per il giuoco, eene groote neiging tot het
spel hebben.
debolmente, avv zwak, slap, zonder geestkracht.
debolu'ccio, deboluzzo, agg zwakkelijk, futloos.
debo5ciato, agg verzwabberd, verliederlijkt.
debuttare, vi debuteeren, voor 't eerst optreden.
debutto, m debuut, eerste optreden.

deca
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dec1inare

sluiten, vaststellen; ~ una lite, een twist
deca, decade, f decade, tiental, tijdruimte
beslechten; II ~rsi, vr besluiten, een bevan tien dagen (in de fr. rep ubI. kalender).
sluit nemen; uomo che non si decide mai,
decadente, m decadent.
een man die nooit weet te besluiten, bedecadenza, f daling, zinking, verval, afname; tijdperk van geesteIijk verval, versluiteloos man.
vaItijd; ~ da un diritto, het ophouden, deciferare, decifrare, vt ontcijferen.
vervallen van een rechtj andare in ""', in decifra'bile, agg ontcijferbaar.
declfrazione, t ontcijfering.
yerval geraken.
decadere, vi very alIen, ill verval gcraken; decigrammo, m decigram.
~ di credilo, krediet verliezen; ~ d'un deci'Utro, m deciliter.
diritto, t'l aanspraak op cen recht ver- decima, f tiende, tiendepenning; belasting.
decimale, agg dedmaal, ticndeelig; tien taIIig;
Iiezen.
decadimento, m verval; venire in ~, in vcr-jrazione ~, tiendeelige breuk; sistema ~,
val geraken.
tientaIIig steisel.
decaedro, m decaeder, tienvlak.
decimare, vt I decimeeren; iets sterk verdeca'gono, m tienhoek.
minderen, sterk dunnen; 2 tienden (bedecagrammo, m decagram.
lastingen) opleggen.
deca'litro, m decaliter.
decimazione, m decimeering; fig vermindedeca'iogo, m dekaloog; de Tien Geboden.
ring, sterke dunning.
decamerone, m dekameron (novellen van deci'metro, m decimeter.
Boccaccio).
decimo, I num. ord. tiende; LeoHe ~,
Leo X; II sost m ticnde; sette decimi,
deca'metro, m decameter.
decampare, vt afstand doen, opgeven; ~
zeven tienden.
dalla sua opinione, zijn meening opgeven. decimopri'mo, decimoseco'ndo, & elfde,
decanato, m dekanaat, waardigheid van
twaalfde &.
deken.
decina, t tiental.
decano, m I oudste, deken eener facuiteit, decipiimte, agg bedriegelijk, schelmachtig.
van een gilde; 2 RK deken.
decisamente, avv besIist, bepaald.
I decantare, vt luid roemen, prijzen; den
decislone, m beslissing, besluit; t'l rechterlof & verkondigen.
lijke uitspraak, beslissing.
,
2 decantare, vt (Chim.) voorzichtig afgieten; decisivamente . avv beslissend; beslist.
klaren van een vloeistof.
decisivo, agg beslissend, afdoend.
decantazione, f afgieting, Idaring.
deciso, p pass (v. decide1'e) & agg beslist, bedecapitare, vt onthoofden.
paald; vastberaden; beklonken.
decapitazione, f onthoofding.
declamare, I vi declameeren, voordragen;
deca'podi, m pi tienpootige schaaldieren,
II vi pedant, gewichtig praten; ~ contra
kreeften.
qd, tegen iem. uitvaren, sche1den.
decasi'llabo, agg tienlettergrepig.
declamatore, I m ~trlce, f voordrager, declamator; voordraagster; II agg dec1ameer-,
decastero, m decastere, 10 Ma.
decemvirato, m III decemviraat; heervoordrach ts-; eZoquenza dec/amatrice, holschappij der tienmannen.
Ie redeneerkunst, woordpralerij.
decemviro, m decemvir, tienman.
declamatilrio, agg dec!amatorisch, hoogdecennale, agg tienjaarlijksch.
dravend, opgeschroefd, hoI.
decenne, agg tienjarig.
declamazione, t declamatie, kunst van voordecennio, m decennium, tijdvak van tien
dragen, voordracht; overdrijving in 't
jaren.
spreken, woordenkramerij.
decente, agg welvoeglijk, bctamelijk, cer- declaratorio, agg verklarend.
baar; zedig; casa ~, fats0enlijk huis; aver declina'bile, agg verbuigbaar.
~ sepoltura, een begrafenis hebben over- declinamento, m zinken,
verdwijnen, afeenkomstig zijn stand.
nemen.
decentemente, avv welvoeglijk, zedig, eer- declinare, I vi naar bene den neigen, buigen,
baar.
afhellen; ten einde loopen, ondergaan
decenza, f fatsoen, eerbaarheid, zedigheid,
(sterren); afnemen (de dag); jig verminnetheid.
deren, afnemen, verdwijnen; declina la
decesso, m afsterven, dood.
potenza d'un popolo, de macht van een
decetto, agg bedrogen, misleid.
volk daalt, neemt af; l'ago magnetico
dec/ina, de magneetnaald wijkt af; ~
decezione, t misleiding, bedrog.
dechinare, vi zie declinare.
dalla via della virtu, van den weg der
dechino, m zie declinazione.
deugd afwijken; II vt buigen (het hoofd);
laten zakken; (Gram.) verbuigen;,....- qc,
deciara, f deciare.
deci'dere, I vt snijden, afsnijden; fig ten
iets ontwijken, iets uit den weg gaan;
einde brengen; beslissen, bepalen, beafwijzen (benoeming, eer).

declinatorio
decllnatorio, (agg)

defalcazione

I9 I
ago~,

declineerende

magneetnaald; eccezione declinataria,
wraking van de rechtbank.

!'1

declinazione, f het vermin deren, dalen, verdwijnen; hellen; verval; ~1 declinatie, afwijking; afwijking (van de magneetnaald);
T afneming der koorts; (Gram.) verbniging.
declive, agg hellend; sost m helling; verval
(v. rivier).
decli'vio, m helling, verval.
deelivita, f schuinte, helling, afloop.
decollare, vt onthoofden.
decollazione, I onthoofding (van Johannes
den Dooper).
decomponl'blle, agg ontleedbaar.
decomporre, I vt ontleden, ontbinden, uiteennemen; (Chim.) ontleden, analyseeren; ~ un numero nei suoi lattori, een getal in factoren ontleden; . II ~rsi, vr in
ontbinding gaan, uiteenvallen, rotten.
decomposizione, f ontleding, oplossing, ontbinding.
decorare, vi tooien, versieren, dccoreeren.
decorato, p pass & agg gesierd, versierd; opgetooid; gedecoreerd.
deeorativo, agg decoratief, tot sieraad dienend, strekkend.
decoratore, m decorateur, decoratieschilder;
sierkunstenaar.
decorazione, f versiering, decoratie; ridderorde.
decoro, m decorum, fatsoen, waardigheid;
tooi, sieraad; fig eer, roem.
decoroso, agg fatsoenlijk, waardig, deftig,
passend.
deeorrenza, t verloopen of verloopende tijd;
(van een termijn voor rentebetaling &);
colla ~ da, te beg inn en met.
deco'rrere, vi verloopen, vervallen; beginnen te loopen; ~ da un ceria tempo, van
een bepaalden tijd af beginnen, betaalbaar zijn (intresten).
deeorso, I p pass & agg verloopen, vervallen;
II sost m verloop, verval, afloop; col ~ dl:
due anni, na verloop van twee jaren; ~
di un libra, gedachtengang, inhoud van
een boek.
I decotto, m afkooksel, kruidenthee.
2 deeotto, agg !'1 failliet.
decozione, f afkoking; afkooksel.
decremento, m vermindering, afneming.
decrepitare, vi in kleine stukjes uiteenspringen; knetteren, knapperen.
decrepitazione, f decrepitatie; knettering
van zouten op het vuur.
deerepitezza, f afgeleefdheid, ouderdomszwakte; verval, bouwvalligheid.
decrepito, agg vervallen, verzwakt (door
ouderdom), gebrekkig, afgelee£d; ela
decrepita, hooge ouderdom; societa decrepita, bedorven maatschappij.

decrescenza, f afnemiug, vcrmiudering, verval.

decrescendo, avv J' afnemend, ;;lIengs van
den sterken tot den zwakken toon overgaand.
deere'scere, vi afnemen, verminderen, vallen.
decresclmento, m afname, vermindering;
val, daling (v. waterstaml).
decretale, I agg de kerkel. wetgeving bctreffende; lettera ~, brief van het paus.
gerechtshof; II sost, f verordening des
pausen; kcrkel. wetgevin 6 ; pansclijk
decreet; Ie Decretali, Decretalen, verzam:ling van pauselijke wetten en besluiten.
decretalista, m leeraar van het kerke1. recht,
schrijver over het kanoniek rech t.
decretare, vt decreteeren, bevelen, vaststellen, bepalen.
decreto, tn voorschrift; verordening, beschikking; decreet, bescheid; i decreti di
Dio, de raadsbesluiten Gods.
deeretiJrio, agg bepalend, verordenend;
decretoir.
deeu'bito, m bedlegerigheid (wegens ziekte);
piaghe per ~, wonden door het doorliggen
ontstaan.
decuplo, agg tienvoudig.
deeu'ria, I IJ3 decurie, afdeeling van tien
man.
deeurione, m IJ3 decurio, aanvoerder van
tien man.
Dedalo, m (lVIit.) Dedalus; lig koen, vindingrijk mensch.
dediea, I (geschreven) opdracht, wijding.
dedicare, I vt wijden, toewijden, opdragen;
~ un libro a qd, een bock aan iem. opdragen; II ~rsi, vr zich wij den (aan iets);
zich geheel geven aan.
dedicatoria, I opdracht (inz. van boek).
dedicatorio, agg toewijdend, opdragend; ter
opdracht.
dedicazione, f toewijding, wijding, inwijding;
kerkwijding; opdracht (van boek).
dedito, agg genegen, ingenomen; ~ allo
studio, geheel aan de studie gewijd.
dedizlone, f overgave, onderwerping.
deduci'bUe, agg afleidbaar, herleidbaar.
dedurre, vt I afleiden; 2 besluiten, gevolgtrekkingen maken; 3 aftrekken (een som
van een andere); ~ Ie ragioni, !'1 zijne
beweegredenen voorbrengen, ontwikkelen.
deduttivo, agg deductief, afleidend.
deduzione, I afleiding, gevolgtrekking; aftrekking, -korting; latta la ~ delle spese,
na aftrek der kosten; in ~ di quanto
avete gia ricevuto, in min dering, waarVan
gij reeds ontvangen hebt.
defalcamento, m aftrekking, afkorting, aftrek.
defalcare, vt aftrekken, korten, in mindering
brengen.
defaleazlone, I zie delalcamento.

defalco
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defalco, m aftrekking, korting; het gekorte
bedrag.
defatleare, vt vermoeien, afmatten; uitputten (een akker).
defeeare, vt (Chim.) klaren, zuiveren_
defeeazione, f I (Chim.) klaring, zuivering;
2 ontlasting.
deferente, agg toegevend, toestemmend,
meegaande, toegeefJijk; K geleidend; sost
m loopbaan eener planeet.
deferenza, f deferentie, eerbied, ontzag, inschikkelijkheid.
deferlre, I vt toestemmen, toegeven; ~ ai
consigli altrui, de raadgevingen van een
ander volgen; II vi overdragen, toekennen; ~ it giuramento a qd, t'1 iem. den
eed opleggen.
defezlone, f afvalligheid, afval.
deflclimte, agg gebrekkig, ontbrekend, afnemend, onvoldoend; salute ~, wankele
gezondheid_
deflclenza, f gebrekkigheid, onvoldoendheid;
gebrek, nooddruft; tekort, nadeelig slot.
deficit, m deficit.
defile, m X defile; enge weg, pas.
deflnl'blle, agg bepaalbaar, verklaarbaar;
begrens baar.
dennire, I vt bepalen, verklaren; definieeren;
nauwkeurig beschrijven; de grenzen bepalen; ~ una lite, een geschil beslechten;
II vi ~ Sit qc, ergens een beslissend oordeel over geven_
definitlvamente, avv beslissend, bepalend;
uiteindelijk, definitief.
definltlvo, agg beslissend, bepalend, uiteindelijk; giudizio ~, eindvonnis.
deflnltore, m die een beslissend oordeel uitspreekt; RK ~generale, definitor; raadsman van den pater provinciaal eener
bedelorde.
deflnizlone, f bepaling, verklaring, definitie;
beslissing, sleehting (van een gesehil)_
deflagrare, vi (Chim.) snel afbranden.
deflagrazlone, f (Chim.) verbranding.
deflesslone, f afwijking, buiging (inz. v.
lichtstralen).
deflorare, vt ontmaagden, onteeren; sehenden.
deflorazlone, f onteering, schending.
deflusso, m afvloed, diarrhee.
deformare, vt misvormen; fig ontsieren.
deformazlone, f misvorming, vervorming_
deforme, agg misvormd, wanstaltig, leelijk.
deformita, f misvormdheid, wanstaltigheid;
onevenredigheid.
defraudare, vt bedriegen; te kort doen; ~ la
mercede agli operai, de werklieden het
loon onthouden.
defunto, I agg gestorven, overleden, zaliger;
la mia defunta madre, mijne moeder zaliger, wijlen mijne moeder; II sost m de
overledene, de doode.

delcgato

degagna, f sleepnet.
degenerare, vi ontaarden, degenereeren; "'-'
in . .. , ontaarden in, overgaan in.
degenerazlone, f ontaarding, degeneratie.
degenere, agg ontaard, verbasterd.
degente, agg verblijf houdend; "'-' alto spedale, voor 't oogenblik in 't hospitaaL
degll, = de gli, zie di_
deglutlre, vt inslikken.
deglutlzione, f inslikking.
degnamente, avv waardig, met waardigheid.
degnare, I vt waardig verklaren voor, waardig keuren; hoogaehten; II vi minzaam,
nederbuigend zijn, zich verwaardigen; III
"'-'Tsi, vr zich verwaardigen, behagen; si
e degnato di venire, hij heeft zieh verwaardigd te komen; degnatevi di accettare • .. ,
moge het U behagen om... aan te
nemen.
degnazlone, f minzaamheid, voorkomendheid; abbia la "'-' di ... , heb de goedheid ....
degne'vole, agg voorkomend, minzaam.
degno, agg waardig, waard; un' opera degna,
een verdienstelijk werk; e un "'-' uomo, hij
is een waard!g, zeer gezien man.
degradamento, m degradatie; vernedering,
zelfverlaging.
degradare, I vt degradeeren; fig verlagen, in
waarde verminderen; vernederen; II vi
allengs aan hoogte afnemen; kleiner worden (grootteverhoudingen); (Pitt.) aan
liehtkraeht verliezen; III ",-,rsi, vr zich
verlagen, vernederen.
degradazlone, f ontzetting uit een ambt;
degradatie, vernedering, verlaging.
degustare, vt proeven.
deh! interj ail oeh! oh! (uitr. van smart,
wensch &).
deiclda, m Godsmoordenaar, moordenaar,
van Christus.
delezlone, f ontlasting (van het lichaam),
uitwerp5el.
delflcare, vt vergoeden, vergoddelijken.
deiflcazione, f vergoddelijking; vergoding.
delsmo, m deisme (geloof aan het bestaan
van een God zonder de openbaring te
erkennen).
deista, m deist.
delta, t godheid.
del, = de it zie di.
delatore, m aanbrenger, stille verklikker,
politiespion.
delazlone, f aanbrenging, stille verk1ikking.
delere'dere, m $ delcredere, risicopremie.
delebile, agg uitwischbaar, vernietigbaar.
delegare, vt afzenden, afvaardigen; delegeeren, overdragen; volmac.ht, opdracht
geven; ~ un' autorita a qd, een bevoegdheid, gezag aan iem. overdragen.
delegato, I p pass & agg afgevaardigd, volmacht hebbend; gemachtigd; gedelegeerd; II sost m afgevaardigde, gedele-

delegatorio
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geerde, gevolmachtigde;
di pubblica
sicurezza, commissaris van politie;
straordinario, regeeringscommissaris.
deJegatilrio, agg lastgevend; volmacht ge·
vend, machtigings·.
deJegazione, f opdracht, volmacht, delegatie;
ambt van politie·commissaris.
deJeterio, agg
vernietigend, verwoes tend;
verderfelijk, doodelijk.
Delfinato, m Dauphine (Fr. provincie).
delfino, mIlD dauphin, Fr. troonopvolger;
2 ~ dolfijn; 3 ~"1 Dolfijn (sterrenbeeld).
Delfo, m Delphi.
delibare, vt even proeven, langzaam genie·
ten; even aanroeren.
deliberare, I vt I besluiten, een besluit ne·
men; 2 vaststellen, bevelen; 3 bevrijden,
in vrijheid ~tellen; ,...., un premio a qd, iem.
eene belooning toekennen; II vi beraad·
slagen; III ~rsi, vr besluiten.
deliberatamente, avv voorbedachtelijk, op·
zettelijk, vastberaden.
deliberata'rio, m wien een werk wordt ge·
gund; kooper (op vendutie).
deliberativo, agg op de beslissing in werkend;
voto ....." beslissende stem.
deliberato, p pass & agg beraadslaagd; vast·
besloten; vastberaden.
deliberazJone, f beraadslaging; beslissing,
besluit; overleg, overweging; dopo ma·
tura ....." na rijp overleg.
delicatamente, avv kiesch, teer, fijn; ver·
wijfd.
delicatezza, f teerheid, kieschheid, zwakke·
lijkheid, weekelijkheid, fijngevoeJigheid;
fijnheid (van uitvoering); smakelijkheid
(van spijzen).
delicatezze, f pi verwijfde weelderigheid.
delicatino, agg een weinig verwend, weekelijk.
delicato, agg teer, week, zacht, kiesch; zoet,
welluidend, aangenaam, lekker, smake·
lijk; ciba ~, lekkere, smakelijke spijs;
costituziane deUcata, zwak gestel; faccenda
delicata, netelige zaak; persona del icata,
kiesch, fijngevoelig mensch; stomaco ....."
zwakke, gevoelige maag; ,...., di coscienza,
nauwgezet van geweten.
delicatura, f weekelijkheid, verwendheid;
sierlijkheid, fijne smaak, verwijfde wee Ide.
delimitare, vt begrenzen.
delimltazlone, f begrenzing.
delineamento, m omlijning, afteekening,
schets; om trek.
delineare, vt omtrekken maken, teekenen,
schetsen; fig in losse trekken vaststellen;
fig beschrijven, schilderen, uiteenzetten.
delineazione, f om trek; grondplan; teeke·
ning; schets; beschrijving, schildering.
delinquente. m l'1 delinquent, dader, schul·
dige; boosdoener.
dell' nquere, vi een misdrijf begaan, zich be·
zondigen, misdoen.

dell'qulo, m onmacht, flauwte; cadere in~.
in onmacht vallen; flauw vallen.
delirante, p pres & agg ijlend, raaskallend,
wartaal sprekend.
delirare, I vi delireeren, ijlen, raaskallen;
fig verward zijn; dwepen; afwijken van
den rechten weg; delira d'amore, hij is gek,
razend van liefde; II vt ,...., qe,. iets hevig
begeeren, razend naar iets s treven.
deli'rlo, m
delirium, koortswaanzin; het
ijlen; gees tverwarring; il ....., delle riechezze,
waanzinnig najagen van rijkdom.
deliro, agg dwepend, waanzinnig.
delitto, m misdrijf, misdaad; corpo del """'.
corpus delicti, bewijsstuk van de mis·
daad; fare un ....., a qd di una eosa, iem.
iets tot een misdaad aanrekenen.
delittuoso. agg misdadig; strafbaar.
dell'zia, f genot, lust, wellust; pracht, heer·
lijkheid; lekkernij; deZizie, pi genoegens;
geneugten; gemakken; weelde; Ie delizie
dello studio, de genoegens van de studie;
canta ehe e una....." hij zingt dat het een
lust is; vivere in mezzo aile delizie, te mid·
den van weelde en overvloed leven.
dellziare. I vt aangenaam, vroolijk maken;
bekoren; II .....,rsi, vr zich verheugen, zijn
lust, genot vinden, zich laven.
dellzlosamente, avv verrukkelijk, heerlijk,
genotvol.
delizloso, agg verrukkelijk. heerlijk, wei·
smakend; genotvol.
del, delle, della, dello zie onder di.
delta, m delta.
deltolde, agg deltavormig; sost m (Anat.)
deltaspier.
delubro, m tempel.
delu'dere, vt bedriegen, om den tuin leiden;
foppen, teleurstellen, ontgooche1en; be·
spotten.
deJuslone, f ontgoocheling, bedrog, mislei·
ding; bespotting.
delusorio, agg bedrieglijk, misleidend.
demagogla, f demagogie, volksleiding, yolks·
misleiding.
demagilglco, agg demagogisch, volksleidend,
volksmisleiclend.
demagilgo. 111 demagoog, volksleider; yolks·
menner, opruier.
demandare, vt l'1 overgeven, overdragen,
verwijzen (naar een overheid).
demanlale. agg domaniaal. domein·; beni
demaniali, pi domeingoederen. domeinen.
dema'nlo, m domein; it ....." de domeinen.
demarcazlone. f afscheiding, afbakening,
demarcatie.
demente, I agg waanzinnig, onzinnig, gek;
II sost m gek, krankzinnige.
demenza, f krankzinnigheid, waanzin; on·
zinnigheid; onzin; ,..., senile, kindschheid.
demerltare, I vi zich onwaardig gedragen;
te kort schieten, verkeerd handelen; ,..., di
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dentro

II agg dentaal. tand-; consonanle ---. tandqc. iets niet meer verdienen; demerita
letter.
della nostra amicizia. hij is onze vriendschap niet meer waardig; II vt ,...., qc. zich dentame. m gebit, tanden.
iets onwaardig maken.
dentare. I vi tanden krijgen; (prov.) .~hi
presto denta, presto sdenta, vroeg HlP,
demerite'vole. agg onwaardig.
vroeg rot; vroeg wijs, vroeg zot; II vt
demerito. m laakbare, strafwaardige handeuittanden, tandvormig uitsnijden.
ling; tekortkoming; wanverdienste.
denta'rla, t ~ tandkruid.
demeritorlo. agg laakbaar, onwaardig.
democra'tlco. I agg democratisch; un abito dentata. I beet, indruk der tanden.
un po' troppo ,...." een al te verwaarloosde, dentato. agg get and, van tan den voorzien;
tandvormig uitgesneden.
slordige kleeding; II sost m democraat.
democratlzzare. vt democratiseeren, demo- dentatura. I rij tanden, gebit; het tanden
cratisch maken.
krijgen.
democrazla. I democratie, volksregeering.
dente. m tando; kies; schaard (in messen);
demografla. I volksstatistiek, demografie.
,...., canino, hoekland; ~ hondstand; --- del
giudizio. verstandskies; ,...., incisivo, snijdemollre. vt sloopen, slechten, afbreken.
demollzlone. I slechting, slooping, omvertand; ,...., iattaiuolo, --- di latte, melktand;
werping.
,...., mascellare, ~ molare, kies; denU artiliciali, valsche tanden; denti d' elefante,
demone. m demon.
olifantstanden, ivoor; cavalier del ---,
demonetare. vt ontmunten. buiten omloop
stellen (geld).
klaplooper. tafelschuimer; armato .fin ai
demonl'aco, agg demonisch.
denti, tot aan de tanden gewapend; non
demonletto. m klein. levendig kind, duveltje.
aver nulla sotli i denti, niets tusschen de
demonlo. m demon, goede of kwade geest;
tanden, niets te eten hebben; non aver
duivel; .fig kwaadaardig mensch; (fig),....,
piit i primi denti. reeds bejaard zijn; cavare
incarnato. de duive1 in persoon, vleeschei denti, de tan den uittrekken; parlare luor
dei denti, vrijuit, rondweg spreken; rimaHjke duivel; boos, driftig mensch.
ner a denti asciutti (seccki), niets te eten
demorallzzare. vt demoraliseeren.
hebben, er niets van krijgen; rivoltare i
demorallzzazlone. I demoralisatie, zedenverbastering; algeheele ontmoediging.
denti. dreigend, hooghartig, uitdagend
spreken; tenere (reggere) I' anima coi denti,
Demostene. m Demosthenes.
doodziek zijn. op sterven liggen; tirare qc
demotico, agg volks-, demotisch.
denaro, m zie danaro.
coi denti, iets met de haren er bij slepen;
(prov.) la lingua batte dove il --- duole,
dendrite. I dendriet, boomvormige teekening op kalkplaten.
waar het hart vol van is loopt de mond van
over; pitt vicino eil ~ cke nessun parente,
dendrollti, m pi dendrolieten, fossiele boomieder is zich zelf het naas t; occhio per
stammen.
occhio, ,-....; per f'.I, oog om oog, tand
denegare, vt weigeren, afslaan, ontkennen.
denegazlone. I weie-ering; ontkenning.
om tand.
denlgrare, vt zwart maken, belasteren.
denteJIato, agg getand, uitgetand, tanddenteJIatura. f uittanding, uitgetande rand.
denlgrazlone, I zwartmaking, laster.
denteJIo. 111 kleine tand, punt, uitsteeksel,
denodare, vt zie snodarc.
polijsttand; uittanding; A kantzoom.
denomlnare, I vt een naam geven, noemen;
II ---rs·i. vr heeten, zich noemen.
dentlce, m S\i tandvisch.
denomlnativo, agg denominatief, naam- dentiera. f kunstgebit, valsche tanden; ~
woordelijk; sost m denominatief, van een
tandrad.
naamwoord afgeleid werkwoord.
dentifrl'clo. agg tandzuiverend; sost m tanddenomlnato. p pass & agg genaamd.
poeder.
denomlnatore. m noemer (v. e. breuk).
dentino, m tandje (v. kind).
denomlnazlone. t benaming, naam. tite!'
dentista. m tandarts.
denotare. vt uitdrukken, beteekenen, aan- dentizlone. f het tanden krijgen.
toonen. aanduiden; il lumo denota illuoco, dentro. I avv in, inwendig, binnen, binnen
de rook wijst het vuur aan.
in; andar, entrar '"'""", binnengaan, binnendenotazlone, f aanduiding, aanwijzing door
treden; F in de gevangenis gaan; aver
teeken.
male ,...." inwendig ziek zijn; e ,...., il padensamente. avv dicht.
drone? is de baas binnen (te huis)?; di ---.
densl'metro, m densimeter. dichtheidsmevan binnen, daar binnen; quelli di ---, de
ter van vloeistoffen.
lui die binnen (er in) zijn (in een huis,
densita, I dichtheid; vastheid.
belegerde stad enz.); chi di ---! hela!
denso, agg dieht. verdikt, dik; aria densa,
volk! a ,...., of addentro, binnen in. diep
dichte, zware lucht.
er in; gamba di ~. naar binnenstaand
dentale, I m kouter. ploegijzer; tandslak;
been; parte di ~. binnenste gedeelte;
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II (sost) mildi,....., het binnenste, inwendige
deel; III (prep.) ,..... a,""" di, of ,....., in; ,..... al
easa, in huis; ,..... al eassettone, in de la;
,...., la giornata, in den loop van den dag;
,...., il tiro del lucile, onder bereik van het
geweer; dentrovi, daar binnen, daarin;
dar ,...., a qe, ergens op stooten; darei ,...."
F het geraden hebben, het treffen; esser
,...., a una cosa, in een zaak betrokken zijn.
denudare, vt ontblooten; berooven; l' blootleggen; fig openbaar maken, aan 't licht
brengen, onthullen.
denudazlone, f ontblooting, ontkleeding,
berooving; fig onthulling; l' blootlegging.
denunclare, zie denunziare.
denu'nzla, f aankondiging, bekendmaking;
boodschap, aangifte, verklaring; Ie denunzie (matrimoniali), de geboden, huwelijksafkondiging (in de kerk).
denunzlare, vt I aangeven, verklaren, aankondigen, melden; 2 aanbrengen, aanklagen, verraden; ,...., un trattato, een verdrag opzeggen.
denunzlatore, m ,....,trlce, f aanbrenger, aanklager, verrader, verklikker; -ster.
deostruente, I p pres & agg afvoerend,
laxeerend; II sost m afvoerend, laxeerend
middel.
depauperare, vt arm makcn, tot den bedelstaf brengen; fig verminderen, verzwakken.
depennare, vt doorhalen (met dc pen); ,...., qd,
iem. van de lijst schrappen, royecren.
deperlmento, m verval, wegkwijning, achteruitgang.
deperlre, vi vervallen, achterllitgaan; verkwijnen, wegkwijnen; bederven.
depllatorlo, m ontharingsmiddel.
dep\ora'blle, agg betreurenswaardig; jammerlijk.
dep\orabllmente, avv j ammerlijk, erbarme!ijk.
dep\orare, I vt betreuren, bejammercn, beween en; II vi groote droefhcid ondervinden.
deponente, I m I 1'1 getuige, aanklager; 2
in bewaring geyer, storter, deponent; II
(agg) verbo ,....., werkwoord met passieven
vorm en actieve beteekenis.
deporre, vt afleggen, neerleggen; fig aflaten,
laten varen; afzetten; 1'1 getuigcn, getuigenis afleggen; ,..... denari, geld in deposito geven; ,...., qd da un grado, iem. van
een rang ontzetten; ,...., qe nelle mani di qd,
iets aan iem. over han dig en, toevertrouwen; ~ un pensiero, een gedachte latcn
varen; ,...., 10 seettro, den schepter neerleggen; ,...., qd dalla speranza, iemand alle
hoop ontnemen; ,...., Ie vesti, de kleeren
afieggen, uittrekken.
deportare, vt verb annen, naar eene strafkolonie deporteeren.

deprezzamento

deportato, I P pass & agg verb annen, gedeporteerd; II sost m gedeporteerde.
deportazlone, f deportatie, verbanning naar
een strafkolonie.
deposltante, m deponent, bewaargever, inlegger.
depositare, vt I in bewaring geven, in deposito geven; cleponeeren; 2 een neerslag
vormen of geven, neerslaan.
deposita'rlo, m bewaarnemer, depositair.
depositerla, f Q;J beheer der openbare gelclen,
schatkist.
deposito, m I deposito, depot, bewaargeving;
:2 bijzetting in het graf, begrafenis; 3 neerslag, bezinksel; ketelsteen; 4 l' gezwel,
afzetting van ziektestoffen; 5 magazijn,
depot; stapelplaats; 6 X depot; depositi
alia banca, bankdeposito's; eassa di
depositi, depositokas; ,...., di merci, depot.
depos\zlone, I I afzetting, ontzetting (uit
ambt); 2 getuigenverklaring (voor het
gerecht); 3 l' afzetting van slechte stoIfen
in eenig lichaamsdeel, gezwel; 4 neerslag,
bezinksel; 5 bijzetting, begrafenis; ,...., di
croce, kruisafnerning.
deposto, I p pass (van deporre); II sost m
verklaring (van getuigen voor 't gereeht).
depravare, vt bederven, verderven, slecht
maken; sehenden, bezoedelen.
depravato, agg verdorven, bedorven; costumi depravati, slechte zeden; gusto ,.....,
bedorven smaak.
depravatore, I m verleider, bederver; II agg
bedorven, slecht; lettura depravatriee,
bedorven, ongezonde lectuur.
depravazlone, f verdorvenheid, slechtheid;
zedenbederf.
deprecare, vt smeeken, bidden (tot afwending van een kwaad), bezweren.
deprecatlvo, agg eene bede, bezwering bevattende.
deprecazlone, f smeekbede; bezwering; gebed tot afwending van een kwaad.
depredare, vt plunderen, verwoesten.
depredatore, m plunderaar, verwoester, roovel'.
depresslone, f depressieo, nederdrukking,
terneergedruktheid; druk, zinking; onderdrukking, vernedering; 4- duiking, kimlaagte; lage barometerstand, gebied van
geringen luchtdruk; ,....,d'animo, gedrukte
gemoedsstemming; ,...., di un pianeta, l!!!
depressie eener planeet.
depresslvo, agg nederdrukkend, deprimeerend.
de pres so, p pass (v. deprimere) & agg terneergedrukt, ontmoedigd; fronte depressa,
terugwijkencl voorhoofd; polso""", flauwe
pols; terreno """, ingezonken land.
deprezzamento, m prijsverlaging, waardevermindering.
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deprezzare, I vt op de prijzen drukken; II vi
in prijs verminderen.
deprimente, m l' kalmeerend middel.
depri'mere, vt neder-, omlaagdrukken;
lager maken; fig vernederen, onderdrukken; beteugelen, intoomen.
deprofundis, m boetpsalm; de profundis.
depurare, I vt reinigen, klaren; (Chim.) zuiveren, louteren; ~ una eompagnia, een
gezelschap van de slechte elementen
zuiveren; II ~rsi, vr zuiver, helder worden.
depurativo, I agg zuiverend, zuiverings-;
II sost m l' bloedzuiverend middel.
depuratorio, I agg zie depurativo; II sost m
fil treertoestel.
depurazione, f reiniging, zuivering; loutering.
deputare, vt I afvaardigen; volmacht geven;
2 bepalen, vaststeUen; bestemmen; deputarono quel giorno per Ie nozze, zij bepaalden dien dag voor de bruiloft; ~ qe a
un certo seopo, iets voor een zeker doel
bestemmen.
deputato, m afgevaardigde, lasthebber, gevolmachtigde; volksvertcgenwoordiger; la
camera dei deputati, de Kamer van afgevaardigden.
deputazione, f I afvaardiging; bijzondere
zending; deputatie; 2 ambt van afgevaardigde, van volksvertegenwoordiger.
deragllamento, m ontsporing, deraillement.
deragllare, vi derailleeren, ontsporen.
derelltto, agg geheel verlaten; hulpeloos;
onbeheerd.
deretano, mach ters te.
deri'dere, vt uitlaehen, bespotten, belachelijk maken.
derisi'bile, agg belachelijk, laehwekkend.
derlslone, f uitlaehing, bespotting, spot,
hoon; mettere, porre in ~, belaehelijk
maken, bespotten, uitlaehen.
derisore, m bespotter, spotter.
derisorio,agg spottend, hoonend; belaehelijk.
deriva, f .t afdrij ving; drift.
derivare, I vt afleiden (een rivier, slechte
sappen; een woord); . .t van den oever afstooten; II vi I voortvloeien, vloeien uit;
2 afstammen, voortkomen; 3 (Gram.) afstammen; 4 .t uit den goeden koers gaan,
afdrijven; non deriva da me se ... , het is
mijne schuld niet, als ... ; ne deriva danno
a qd, er komt voor iemand schade uit
voort.
derivativo, I agg afstammend, afgeleid, afleidend.
derivato, I p pass & agg afgeleid; afstammend; II sost m afgeleid woord.
derlvazione, f afleiding; afstamming; .t afdrijving (v. sehip).
derma, I huid (van het mensehelijk liehaam).
derma'tieo, agg huid; malattie dermatiehe,
huidziekten.

dermieo, agg de huid betreffende; huid-.
deroga, f opheffing, afwijking, inbreuk (in
wetten); wijziging.
derogare, vi inbreuk maken op, afwijken
van; ~ a una legge, een gedeelte van een
wet apheffen, afwijken van een wet;
~ a un costume, een gebruik niet volgen.
derogativo, derogatorio, agg opheffend; inbreuk makend; buiten werking stellend.
derogazlone, f afbreuk; inbreuk; tekortdoening; afschaffing.
derrata, f levensmiddel; fig zaak, aangelegenheid; deel, aandeel, portie; dermte
coloniali, koloniale waren.
derubare, vt berooven, uitplunderen.
dervis, m derwisch.
desehetto, m tafeltje, sehoenmakerstafel;
kaptafeltje.
desco, m tafel, eettafel; v leeschhouwersblok.
deserittlvo, agg beschrijvend.
descritto, p pass van descrivere.
descrl'vere, vi beschrijven, schilderen; ~ una
eurva, een boog besehrijven.
deserizione, f besehrijving.
deserto, I agg woest, ledig, onbewoond, eenzaam, verla ten; t1 appello~, verzuimd
beroep; II sost m woestijn; fig stille stad.
desiare, & zie desiderare.
desidera'bile, agg begeerenswaardig, wensehelijk.
desiderare, vt wenschen, begeeren, verlangen; non ~ la donna altrui, gij zult uws
naasten huisvrouw niet begeeren; come
desidera, zooals gij verlangt; lasciar malta
a ~, veel te wensehen overlaten; non
polersi '"" di meglio, niets beters verlangen
kunnen.

desideriO, m wenseh, verlangen, vurige begeerte; droefheid over, hevig verlangen
naar een overledene; aver gran ~, innig
verlangen; lasciar malta ~ di se, een goeden naam achterlaten; veel genegenheid
verworven hebben.
desideroso, agg verlangend, begeerig, begeerlijk.
designa'bile, agg duidelijk aanwijsbaar.
deslgnare, vi I duidelijk aanwijzen; aanduiden; 2 benoemen, verkiezen; ~qd per un
grado, iem. voor een ambt bestemmen,
aanwijzen; ~ il successore, zijn opvolger
benoemen, aanwijzen.
designazione, f aanduiding, aanwijzing, besehrijving; benoeming, aanstelling.
desinare, I vi eten, het middagmaal gebruiken; II sost m middagmaal, maaltijd;
avanli~, voor den eten; il dopo ~, de
namiddag.
desinaretto, m eenvoudig, maar goed maal.
desinenza, f (Gram.) uitgang van een
woord.
<!l desio, m wenseh, begeerte; esser un
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"', F een schat, een juweel van een
mensch zijn.
deslosamente, avv begeerig, vol verlangen.
desloso, agg verlangend, begeerig.
® desire, m zie desio.
deslstenza, I afstand, intrekking.
desl'stere, vi afstaan, afzien van, zich terugtrekken; '" da un disegno, een plan opgeven, laten varen.
desolante, p pres & agg verwoestend; troosteloos, bedroevend, treurig.
desolare, I vt verwoesten, ontvolken; diep
bedroeven, kwellen; II "'Tsi, VI' ontvolkt
worden.
desolato, p pass & agg verwoest; verlaten;
diep bedroofd, verslagen.
desolazlone, I verwoesting; verslagenheid;
diepe droofheid.
despota, m despoot.
despilth:o, & zie dispotico.
despumare, vt afschuimen.
dessa, desso, pron zij, hij zelf; egli e desso,
hij is het (zelf); quel desso, hij zelf.
destare, I vt wekken, opwekken; lig levendig
maken, opvroolijken; aanstoken, opstoken, aanwakkeren; II ~rsi, VI' wakker
worden, ontwaken; opvroolijken.
destato'lo, m wekkerklok, wekker.
destlnare, I vt bestemmen, aanwijzen, bepalen; II beslissen, besluiten.
destinata'rlo, m geadresseerde; bedoelde
persoon.
destinazlone, I bestemming; doel; plaats
van bestemming.
destlnato, p pass & agg bestemd; esser "',
bestemd zijn; voorbeschikt zijn; l'ora
destinata, het vastgestelde, bepaalde uur.
destlno, m lot, noodlot; lotswisselingen,
wederwaardigheden; plaats van bestemming; ambt, werkkring; eproprio un "'! F
't is werkelijk een ongeluk, 't is een noodlottige samenloop van omstandigheden;
partire per il suo "', naar zijn standplaats
(plaats van bestemming) vertrekken.
destltulre, vt afzetten, ontslaan; ontblooten,
berooven van.
destltulto, p pass & agg afgezet; ontbloot,
verstoken van; accusa destituita di prove,
beschuldiging zonder eenig bewijs.
destltuzlone, I afzetting, ontslag.
desto, agg wakker, vlug, monter, Ievendig.
destra, I rechterhand; rechterzijde; la '"
d'un jiume, de rechteroever eener rivier;
(mod avv) a, alla, dalla "', reehts, aan de
reehterhand; cedere la '" a qd, iem. de
eereplaats inruimen.
destramente, avv. behendig, handig, vIug;
slim.
destregglare, I vi slim, behendig te werk
gaan; II "'Tsi, VI' zwarigheden uit den
weg ruimen; behendig omspringen (met);
rond weten te komen.

destrezza,

f

handigheid, behendigheid,
slim-, sIuwheid; '" di mano, vingervlugheid; giuochi di "', goochelkunstjes; zakkenrollerij, gapperij.
® destrlere, destrlero, m strijdros.
destrlna, I dextrine, zetmeelgom.
destro, I m gemakkelijkheid, gunstige gelegenheid; gemak; a mio""", tot mijn gemak;
venire a "', gelegen komen; II agg rechter-;
bekwaam, handig, vlug, sluw; gunstig
gelegen; redelijk, juist; a mano destra,
rechts, aan de rechterhand; parte destra,
rechterzijde; mal "', onhandig, onbekwaam.
desu'mere, vi ontleenen, afleiden, gevolg·trekken.
desuml'blle, agg afleidbaar.
des unto, p pass van desumere.
detenere, vt onder zich houden, in handen
hebben; gevangen houden; terughouden,
inhouden, in toom houden; II "'Tsi, VI'
zich beheerschen, zieh inhouden.
detentore, m 1'1 (onrechtmatig) bezitter,
houder.
detenuto, m gevangene, gedetineerde.
detenzlone, t heehtenis, detentie; 1'1 onrechtmatig bezit, achterhouding; '" di
armi proibite, het dragen van verboden
wapens.
detergere, vt reinigen, zuiveren.
deterloramento, m bederving, beschadiging;
verergering.
deterlorare, vt bederven, havenen.
determlna'blle, agg bepaalbaar; bepaaid
aan te geven.
.
determlnante, p. pass & agg bepalend, beslissend.
determlnare, I vt bepalen, vaststellen,
jig nauwkeurig aanwijzen, aangeven;
veroorzaken, tengevolge hebben; besIuiten, beslissen; I' essere state alla linestra gli
ha determinato la lebbre, het staan voor
't open venster heeft hem koorts bezorgd; II "'Tsi, VI' een besluit nemen,
besluiten.
determlnatlvo, agg bepalend.
determlnazlone, f bepaling, vaststelling;
besluit, beslissing; beslistheid, vastberadenheid; prendere una "', een besluit nemen.
determlnlsmo, m determinisme.
determlnlsta, m determinist.
deterslvo, -agg reinigend, zuiverend.
deterso, p. pass van detergere.
detesta'blle, detestando, agg verfoeilijk
afschuwelijk.
destestare, vi verfoeien, verafschuwen;
een afkeer hebben van.
detestazlone, f verfoeiing, afschuw; afkeer.
detonazlone, t ontploffing, knal.
detratre, I vi I aftrekken, in mindering
brengen; 2 door 't slijk trekken, beIas-
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teren; II vi ,...., al pregio di una opera, de
waarde van een werk verkleinen, beknibbelen, afbreuk doen aan.
detrattore, m lasteraar, kwaadspreker.
detrazlone, I aftrekking, aftrek, vermindering; belastering, laster.
detrlmento, m nadeel, schade; in,...., dell'onore, ten koste der eer.
detronlzzare, vt onttronen; verdringen.
deUa, I gezegde, uitspraak; geluk (in 't
spel); a sua ,...." volgens zijn zeggen;
essere in ,...., con qd., van dezelfde meening
als iem. zijn.
dettagllare, vt uitvoerig, in bijzonderheden
vertellen, detailleeren.
dettagllatamente, avv uitvoerig, gedetaltleerd.
dettagllato, agg omstandig, uitvoerig, gedetailleerd.
deUa'gllo, m detail, bijzonderheid; .vendere
in ,...." en detail, in 't klein verkoopen.
dettame, m ingeving, leer, voorschrift;
drang, aandrift, uitspraak, meening; i
dettami della coscienza, de ingevingen van
het gewcten; secondo i dettami de' gran
maestri, volgens de meeningen, inzichten der groote rneesters.
dettare, vt dicte{'ren; voorzeggen; ingeven;
bevelen.
dettato, m zinspreek; spreekwoord; gezegde;
stijl, sehrijfwijze, spreekwijze.
dettatore, m iem. die dicteert, voorzegt;
sehrijver, redenaar,
dettatura, I dietaat, dictee; schrijfwijze,
stijl.
dctto, I m woord, gezegde; zinspreuk;
spreekwoord; (prov) dal ,...., al latto c'e un
gran tratto, tusschen zeggen en doen is
een groot onderseheid; per ,...., e latto di
qd, op iem's aansporing; II p. pass (van
dire) & agg gezegd, gesproken; genoemd;
la detta persona, de vermelde pet'soon;
sia per non ,...." laten wij het als niet gezegd beschouwen.
deturpamento, m misvorming, verminking, schending, bezoedeling.
deturpare, vt misvonnen, vemlinken; bezoedelen, schenden.
deturpatore, m verderver, schender, bezoedelaar.
deturpazlone, I zie deturpamento.
Deuteronomlo, m Deuteronomium, vijfde
boek van het O. T.
devastamento, m verwoesting.
devastare, vi verwoesten, te gronde rich ten.
devastatore, I sost m --trice I verwoester,
-ster; II agg verwoestend.
devastazlone, t verwoesting, vernieling.
devenlre, vi tt concludeeren tot, dienen
van eisch; een gevolgtrekking maken.
devlamento, m afwijking, ontsporing.
devlare, I vi van den weg afwijken, de goede

riehting verlaten; ontsporen; assai op
dwaalwegen geraken; II vt -- of lar --,
van den rechten weg afbrengen, doen
ontsporen; -- un liume, een rivier in
een ander bed brengen.
devlazlone, I afwijking, deviatie; ontsporing.
devolutlvo, agg '" overdragend, overbrengend.
devoluto, p pass & agg afgewend, overgedragen; '" ten deel gevallen.
devoluzlone,
devolutie, toewijzing aan,
overgang op een ander.
devolvere, I vt afrollen, afwentelen; tt overdragen, afstaan, van zich afschuivetJ.;
II --rsi, VI' ' " van den een op den ander
overgaan; un diritto si devolve in una
lamiglia, een recht bJijft in een familie;
III vi '" ten deel vallen.
devotamente, avv godvruchtig, vroom.
devotl'sslmo, agg superlatief van devoto;
il suo --, uw zeer toenegen, uw dienstwillige.
devOto, I agg vroom, godvruchtig; toegewijd, dienstwillig; II sost m vrome; godvruchtig mensch; femelaar; schijnheilige.
devozlone, f vroomheid, godsvrucht; vereering; verknochtheid; devozioni, pi dagelijksche gebeden; lar Ie sue devozioni,
zijn godsdienstplichten vervullen, te
biecht gaan; romper la -- a uno, iemand
vervelen, lastig vallen.
dl, prep van; drukt den 2den naamval uit;
voor het lidwoord staande behoudt het
zijn oorspronkelijken vorm de en wordt
met het lidwoord versmolten tot del
(de ill, della (de la), dello (de 10), degli
(de gli), dei en de' (de i) en delle (de Ie).
Beteekent: a elgendom, bezlt: il libra
del maestro, het boek van den (des)
meester(s); povero '"""' mente, arm van
geest; b oorsprong, afstammlng, herkomst: van, door; statua '"""' Michelangelo, een beeld van (door) Michelangelo;
e -- Arezzo, hij komt nit Arezzo; c stol:
van; statua -- bronzo, een beeld van brons;
d onderwerp van gesprek: over, van;
discorrere '"'"' politica, over politiek spreken; e Inhoud (wordt in 't Nederl. niet
vertaald): un barile __ vino, een vat wijn;
f werktulg: met; lavorare -- cesello, met
de graveerstift bewerken; g categorle:
tot, onder; e dei consiglieri municipali,
hij behoort onder (tot) de gemeenteraadsleden; h naam, benamlng (meestal
in 't Nederl. onvertaald): la citta di
Roma, de stad Rome; quel minchione .....,
Sandro, die domkop van een Alexander;
i tljd, jaargetljde: bij, op, in, des, 's;
-- giorno, bij dag; d'inverno, in den winter, des winters; k elgenschap, kenteeken:
van, met; uomo -- poco ingegno, een man
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van (met) weinig verstand; I prijs, maat:
aantal, van; pane ~ una lira, brood van
een lire; esercito ~ centomila uomini, een
leger van honderdduizend man; m gevoelsulting: tot, tegen, voor; amore della
patria, !iefde tot het vaderland; timor
del nemico, vrees voor den vijand; n zete\
eener zlekte: aan, van; malato d' occhi,
lijdend aan de oogen; debole di mente,
zwak van geest; 0 wljze, aard: op door,
kraehtens, met; ~ corsa, in ren; ~ diritto,
van rechtswege; ~ jorza, met geweld;
~ subito, plotseling; aver ~ bisogno, noodig hebben; saper ~ molto, veel weten;
p voor Inflnltleven, die van een werkw.,
zelfst. naamw. of bijvoegl. naamw. afhangen: te; proibire ~ lare una cosa, verbieden iets te doen; credere ~ lare bene,
meenen weI te doen; q partitieve verhoudlng: eenige, sommige; dei giorni, delle
seitimane, (eenige) dagen, weken; ho
veduto dei soldati, ik heb eenige soldaten
gezien; r tljd- en plaatsbepaling met
bijwoord: van; ~ qui, van hier; ~ hi,
van daar; d' allora, van toen; s na vergelljklng: dan; e piil bravo ~ ... , hij is
dapperder dan ....
di, m dag (bij datums gebruikt); a (of a') ~ I I
Agosto,op den IIen Augustus; a ~ tanti,
op dien en dien dag; aZ ~ d'oggi, op den
dag van heden; tegenwoordig; a' ~ miei,
zoo lang ik leef; eun ~, 't is lang geleden;
(prov) it buon ~ si conosce da mattina,
een schoone morgen brengt een mooien
dag; ogni ~ viene sera, aan alles komt
een einde.
dlabete, m 1" suikerziekte, diabetes.
dlabetlco, I agg lijdend aan suikerziekte; II
sost m lijder aan suikerziekte.
dlabolicamente, avv duivelachtig, boosaardig; scrivere ~, een afschuwelijken stijl
hebben; ~ curioso, F verdniveld nieuwsgierig.
dlabOllco, agg duivelachtig, duivelsch; jig
verduiveld, slecht, boosaardig, boos;
rumore ~, helsch geraas; tempo ~, hondenweer.
dlaccia'la, t ijskelder; koelkamer.
dlacclare, vt zie ghiacciare.
dlacclatore, m ijsmaker; ijsverkooper; ijsko.
dlacciatura, t bevriezing; wit vlekje in
diamant.
dla'cclo, m zie ghiaccio; wit vlekje in edelsteenen; agg bevroren, verstijfd.
dlaccluolo, I m ijskegel; II agg ijsachtig,
stroef, bros (als ijs); dente ~, holle tand
(die pijn doet bij aanraking met koude
dranken); erba diacciuola, :t: stinkende
ganzevoet.
dlacinto, m !f. hyacinth.
dlaconale, agg den diaken betreffende,
dlaconato, m diakenschap.
[diaken-.

dlaconessa, I diakones.
dlaconla, I diaconie; waardigheid van kar"
dinaal-diaken.

dla'cono, m diaken.
dladeifo, agg ~ tweebroederig.
dladema, m diadeem; stralenkrans.
dlafanelta, dlafanita, I doorsehijnendheid,
helderheid, klaarheid.

dla'fano, agg doorzichtig, doorsehijnend.
dlaforesl, t 1" hevig uitbreken van zweet.
dlaframma, m (Anat) middelrif; tusschensehot (v. neus &); diaphragma (v. kijkers).

dlaframma'tico, agg van het middelrif; middla'gnosl, I
diagnose.
[delrifs-.
dlagnosticare, vt diagno(sti)secren, de diag-
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nose van een geval opmaken.

dlagnostlco, agg diagnotisch; signi diagnostici, pi kenteekenen eener ziekte.
dlagonale, I agg diagonaal, overhoeksch,
schuin, seheef; II sost m diagonaal.
diagonal mente, avv overhoeks, dwars,
schuin; camminare ~, schuin oversteken.
dlagramma, m diagram; schema, schets.
dlalettale, agg dialectisch, gewestelijk.
dlalettica, t dialectiek, disputeerkunst.
dlalettlco, I agg dialectisch, naar de regelen
der disputeerkunst, spitsvondig; II sost m
dialeetus, geleerd strijdvoerder.

dlaletto, m dialect, tongval.
dlalogare, vi met e1kander spreken, een
tweespraak houden.

dlaloglco, agg dialogisch, in gesprekvorm.
dlaloglsmo, m gebruik van den gesprckvorm.

dlaloglzzare, vt in gesprekvorm inkleeden;
sprekend opvoeren.

dla'logo, m dialoog, samenspraak; gesprek.
dlamagnetlco, agg diamagnetiseh.
dlamanta'lo, m diamantwerker, diamantslijper.

dlamante, m diamant.
dlamantlno, agg diamanten; sost m kleine
diamant.

dlametrale, agg lijnrecht, diametraal; linea
~, middellijn; opposizione ~, lijnrechte
tegenoverstelling.

dlametralmente, avv lijnrecht tegenovergesteld, diametraal.
dla'metro, m diameter, middellijn.
dla'mlne! esclam. weI deksels! drommels!
Diana, f (Mit) Diana; ~!1 morgenster; .t
dagwacht (van 4-8 's morgens); X battere, sonare la ~. de reveille slaan of
blazen.
dlandro, agg ~ liori diandri, bloemen met
twee meeldraden.
dlanzl, avv kort te voren, zooeven; te I' ho
detto ~, ik heb u het zooeven gezegd;
da ~ in qua, kort gel eden; kort na dien;
di ~, van dat oogenblik tot nu_
dla'pason, m l' omvang van stem; stemvork;
stemfluitje; toonhoogte_
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diapente, m l' quint.
dia'ria, I daggelden, reis- en verblijftoelage.
dia'rio, m dagboek, journaal.
dlarlsta, m dagboekschrijver; journalist
voor de dagberichten.
dlarrea, I T diarrhee, buikloop.
dla'scolo, m zie diavolo.
dlaspro, m j aspis.
dla'stole, m
diastole, regelmatige uitzetting van het hart en de bloedvaten bij
den hartslag.
dla'tesl, I T aanleg (voor sommige ziekten).
dlatonlco, agg diatonisch, volgens de toonladder.
dlatrlba, t hekelschrift ; smaadschrift ;
schimprede; scherpe uitval.
dla'vola, t leelijk, boos wijf, duivelsch ding,
(van levendige meisjes, in goeden zin
gebr.); (mod. prov) alia .-.", luk of raak,
in de gauwigheid, haastig.
dlavola' celo, m ellendige, gemeene duivel;
vinkennet; buon .-.", goede drommel,
goede sul.
dlavolerla, t duivelskunst, hekserij; gemeene streek, sluwe streek; voorwendsel.
dlavolessa, I duivelin.
dlavoleta, m helsch geraas, helsch spektake!.
dlavoletto, dlavollno, m duiveltje, woelwater, deugniet, wildzang; diavoletti,
diavolini, pi papiljotten.
dlavollo, m helsch geraas.
dla'volo, m duivel, satan, de booze; wildzang (van kinderen); buon ~, F goede
drommel, goede kerel; pezzo di .-.", reus
van een kerel; ~ d'un uomo, een duivelskerel; andare al .-.", zijn verderf tegemoet
gaan; andate (of va') a/~! loop naar den
duivel! scheer je weg!; aver il ~ addosso
(of in corpol. zeer levendig, woelig zijn,
den duivel in 't lijf hebben; uno ha un .-."
per cappello (of per occhio) , iem. is van
toorn buiten zichzelf; darsi il .-." che •.• ,
het toeval wilde dat ... ; entrare il .-." tra
due persone, ontstaan van tweedracht tusschen twee person en; lar il ~ a quattro,
alles in 't werk steUen; razen, te keer
gaan; portarsi il ~, ijlings er van door
gaan; come il ~ se 10 porta, alsof de duivel
hem op de hielen zat; (prov) il.-." non e
brutto quanto si dipinge, de duivel is niet
zoo leelijk als men hem afschildert; un .-."
scaccia /' aitro, de eene spijker drijft den
anderen uit; la larina del ~ va in crusca,
onrechtvaardig goed gedijt niet; (esclam.)
~! che ~! voor den duivel! wat drommel!.
dlbassamento, m verlaging, daling; vermindering, vernedering; verval.
dlbassare, I vt verlagen, lager maken; doen
zakken, neerlaten; verminderen; II ~rsi,
vr zich verlagen, zich vernederen,
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dlbasso, m prijsvermindering, afslag.
dlba'ttere, I vt sterk omroeren, (tot schuim)
kloppen; lig ernstig beraadslagen, deb atteeren; ......., Ie ali, hevig met de vleugels
slaan; ......., i denti, met de tanden klapperen; lI.......,rsi, vr zich met handen en voeten
verweren, tegenspartelen; worstelen met.
dlbattlmento, m het omroeren, tot schuim
kloppen; lig deb at; strijd; l't behandeling
(van een rechtszaak).
deba'ttlto, m zie dibattimento; .-." delle ali,
klappen met de vleuge1s.
dlbattlto'lo, m I sister: schelleboom der
Egyptenaren.
dlboscamento, m ontbossching.
dlboscare, vt ontbosschen.
dlbrucare, vt uitdunnen, snoeien.
dlcace, agg I scherp, bijtend; 2 praatziek.
dlcacita, f scherp, bij tend gezegde; booze,
scherpe tong, babbelzucht.
dicastero, m overheid; ministerie; .-." delI'is!ruzione pubblica, afdeeling van het
openbaar onderwijs (in een minist.).
dlcattl, dl catto, aver......." tevreden zijn, zich
vergenoegen, zich gelukkig achten.
dicembre, m December.
dicentramento, m decentralisatie.
dicentrare vt decen traliseeren.
dlceria, flange toespraak, vervelende rede;
kletspraatje.
dicervellare, I vt het hoofd op hoI brengen,
verwarren, in de war maken; II .-."rsi, vr
zich het hoofd breken.
dlcervellato, agg hersenloos, onbezonnen.
dice'vole, agg passend, behoorlijk, fatsoenlijk.
dicevolezza, f fatsoen, behoorlijkheid.
dicevolmente, avv passend, behoorlijk, fatsoenlijk.
dichlarare, I vt verklaren, ophelderen; openbaar maken, kennis geven; aankondigen,
dec1areeren (in het kaartspel); .-." la
guerra, den oorlog verklaren; ......., Ie sue
rendite, zijn inkomen opgeven; .-." la sua
volonta, zijn wi! te kennen geven; II .-."rsi,
Vr zich verklaren, zijn meening zeggen;
zich doen kennen, zich duidelijk uitspreken.
dichiaratamente, avv openlijk, ronduit; duidelijk.
dichiarativo, agg verklarend, ophelderend.
dichiaratorio, agg verklarend.
dichiarazione, f verklaring, opheldering;
kennisgeving; aangifte; ~ (amorosa), liefdesverklaring; .-." di guerra, oorlogsverklaring; ......., della nascita d' un bambino,
aangifte van de geboorte van een kind.
dlchlnare, zie declinare.
dlclannove, num. negentien.
dlclannoveslmo, num negentiende.
dlclassette, num zeventien.
dlclassetteslmo, num zeventiende.
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dlcl'blle, agg zegbaar.
dicimare, vt aftoppen (maYs).
dlcioccare, vt de uitloopers (v. boomen) afdiclottimne, agg achttienjarig.
[snoeien.
diclotteslmo, num achttiende.
dlclotto, num achttien.
dicitore, m redenaar, voordrager, verteller.
dlcitura, f wijze van spreken of schrijven,
wijze van zich uit te drukken; voordracht.
dlcll'nla, agg ~ tweeslachtig.
dlcotlledone, I agg ~ tweezaadlobb!g; II
sost m tweezaadlobbige plant.
dldasca'lIa, fleering, onderwijzing; instudeering van tooneelstuk.
dldasca'lIca, f onderwijskunst, didactiek.
dldasca'lIco, agg leerend, onderwijzend,
didactisch.
dlda'ttlca., f onderwijskunst, didactiek.
dldattlcamente, avv dlda'ttlco, agg leerend,
onderwijzend, didactisch.
dldentro, m il ~, het binnenste; binnenin.
dldlacclmento, m ontdooiing, het smelten
dldlacclare, vi ontdooien. smelten. [(van ijs).
dldletro, m het achtergedeelte, achterkant.
Die, m zie Dio.
dlecl, num tien.
dleclmlla, num tienduizend.
dleclmllIeslmo, num tienduizendste.
dleclna, f tiental.
dleclno, m tien eentiemstuk.
dleresl, f (Gram.) diaeresis, splitsing van een
tweeklank; trema.
dies are, vi I' door een kruis verhoogen (een
noot).
dleslre, m lijkzang, dag van vergelding
(dies irae).
dlesls, m I' kruis (voor een noot).
dleta, / OJ I vergadering der stenden, landdag, rijksdag; z leefregel. dieet; ~ lattea.
melkkuur; stare a~, op dieet gesteld zijn.
dletetlca, /
dieetleer. leefregelkunde.
dletetico, agg dietetisch, den leefregel betreffend.
dletro, I prep achter. na; ~ casa, achter het
huis; -- al tavotino. achter de tafe1; a ~.
zie a.ddietro. in --', zie indietro; andare ~ a
qd. achter iem. loopen; fig iem's raad volgen; nabootsen; andare, correre ~ a una
cosa, iets achterna loopen, naar iets streyen; dire ~ a qd. achter iem's rug kwaad
spreken; mettersi ~a qd. iem. op de hielen
volgen; star ~ a qd. iem. niet uit het oog
verliezcn, iem. op de vingers zien; II agg
di - . achter-, achterste; Ie gambe di ~,
de achterpooten; III sost m achterstuk.
achterste dee1; IV avv achter; achteraan;
daarna; vervolgens; aver i capelli sciolti-,
de haren van achter los laten hangen;
farsi correre - . zich laten smeeken (naloopen); portaysi - qd. iemand meenemen; tener Ie mani - . de handen op den
ru~ houden; venir - , navolgen,
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dletrogua'rdla, ! zie retroguardia.
dletroscena, / zie retroscena.
dlfalcare, vt de/alcare.
difalco, m zie defalco.
dlflmdere, I vt verdedigen. beschermen, beschutten, behoeden; ....., una pianta dal
gelo, een plant voor de vorst beschutten;
II .....,rsi, vr zich verdedigen; zich onthouden. nalaten; .....,rsi contro una malattia,
eene ziekte te boven komen.
defendl'blle, agg verdedigbaar.
dlfenslva, / defensief, (staat van) verdediging; star sulla - , een verdedigende houding aannemen.
dlfenslvo, agg verdedigend. defensief; verdedigings-; guerra delensiva. verdedigingsoorlog; rimedio....."
voorbehoedingsmiddel.
dlfensora, / verdedigster, beschermster.
dlfensore, m verdediger. beschermer.
dlfesa, f verdediging. bescherming. beschutting; tegenweer; schuts; verdedigingsgeschrift; l'1 verdedigingsrede. pleidooi;
X verdedigingswerk. bolwerk; Dio e la
mia ~ in ogni pericolo. God is mijn schuts,
behoeder in elk gevaar; lev are Ie difese al
nemico, den vijand van zijne verdedigingsmiddelen berooven; mettere un paese in
istato di - . een land in staat van verdediging brengen; mettersi sulle dilese. zich te
weer stellen.
dlfeso, p pass van di/endere.
dlfettare, I vi gebrek hebben, lijden. ontberen; gebrekkig, onvoldoende zijn; zich
schuldig maken, fouten begaan; II vt beschuldigen, berispen; beschadigen; gebrekkig maken.
dUettlvo, agg onvolkomen. gebrekkig; verbi
di/ettivi. pi (Gram.) defectieve, onvolledige werkwoorden.
dlfetto, m fout. gebrek. onvolkomenheid;
slechte gewoonte; ondeugd; ha il ....., di
rodersi Ie unghie, hij heeft de kwade gewoonte op zijn nagels te bijten; far ~,
ontbreken, uitblijven; dienst, gehoorzaamheid weigeren; gli fa ....., la memoria,
zijn geheugen laat hem in den steek;
in ....." bij gebrek aan.
dlfettosamente, avv gebrekkig, onvoldoend.
difettoso, agg gebrekkig, onvolledig; lijdend;
~ di petto, lijdend aan een borstkwaal.
dlfettuosita, / gebrekkigheid. gebrck; onvoldiffalcare, zie de/alcare.
[ledigheid.
dlffamare, vt belasteren; onteeren. beschimpen; ~ alcuno per ladro. iemand voor dief
uitmaken.
dlffamatore, m ......trice, ! lasteraar, eerroover; -ster.
dlffamatorio, agg lasterlijk, eerroovend;
saitto - , smaadschrift.
diffamazlone, t lastering, laster, kwa<lqsprekerij.
.
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dlfferente, agg verschillend, onderscheiden;
ongelijk, strijdend, strijdig.
dlfferentemente, avv verschillend, anders.
dlfferenza, / verschil, ondersclieid; (Arit.)
verschil, overschot: twist, oneenigheid,
geschil; a _ di ... , ter onderscheiding
van ....
dlfferenzlale, I agg differentiaal; differentiee!;
balzelli di/jerenziali, pi differen tieele rechten; calcolo - , differentiaal-rekening;
quantita - , oneindig kleine grootheid;
II sost m differentiaal.
dlfferenzlare, I vt onderscheid maken, anders
doen; differentieeren; II vi & -1'si. vr
verschillen. zich onderscheiden.
dlfferenzlazione, f differentia tie; het onderscheid maken.
dlfferi'bile, agg verschuifbaar, uitstelbaar.
dlfferimento, m verschuiving, uitstel; non
ammettere - . geen uitstel gedoogen.
differire, I vi afwijken. zich onderscheiden;
talmen. dralen; II vt uitstellen. verschuiYen.
dim'cile, I agg zwaar. moeielijk; lastig. veeleischend; sc1'itt1<re difficili, moeilijk leesbaar schrift; tempi dijjicili, zware tijden;
visa "'. ontevreden gezicht; esser di
gusto "'. moeielijk te bevredigen zijn;
non esser - che . .. , mogeIijk zijn. niet
onwaarschijnlijk dat ... ; II sost m moeiIijkheid; zwarigheid; il '" e questo, che .... ,
de moeilijkheid is daarin gelegen dat;
cercare il - nel facile. overa! zwarigheden
zoeken.
difficilmente, avv moeilijk, zwaar, lastig.
dlfflcolta, / moeielijkheid, zwarigheid; hinderpaal; fare "', zwarigheden maken.
dlfflcoItare, I vt moeilijk maken, hinderpalen opwerpen; II vi terugcleinzen voor
iets; III "'rsi. vr zwaarder. moeilijker
worden.
dlfflcoItoso, agg moeilijk; zwaartillend. zeer
lastig; '" di gola. lijdend aan de keel.
dlfflculta. & zie diflicolta &.
difflda, f '" oproeping. aanzegging, aanmaning; opzegging.
dlffldamento, m wantrouwen. argwaan.
dlffldare, I vi wantronwen; argwaan hebben;
'" di qc. zich weinig van iets voorstellen;
II vt I ' " oproepen, aanzeggen; 2 de hoop,
het vertrouwen benemen.
dlffldato, p pass & agg '" opgeroepen. aangezegd; - da' medici. opgegeven door de
geneesheeren.
dlffldente, agg wantrouwend, argwanend.
dlffldenza, / wantrouwen, argwaan; - di
se stesso, gebrek aan zelfvertrouwen.
diffo'ndere, I vt rondom uitgieten; fig uitbreiden. verspreiden; verspillen; II -rsi,
vr zich verspreiden, uitbreiden; al te veel
uitwijden.
difformare, I vt ve,vormen. misyo,meni II

-rsi, VI' een anderen vorm aannemen,
veranderen.
dlfforme, agg ongelijk. verschillend.
dlfformlta, / ongelijkheid, verscheidenheid;
'" di caratteri. onvereenigbaarheid der
karakters.
dlffra'ngere, vi (Fis.) buigen. afwijken (van
lichtstralen).
dlffusamente, avv verward, onsOlmenhangend.
dlffuslone, f verbreiding. uitbreiding; uitstraling, diffusie (van licht. gas); breedsprakigheid, wijdloopigheid; - della grazia divina. uitstorting van de goddelijke
genade.
dlffuslvo, agg diffundeerend. uitgietend.
zich verbreidend.
dlffuso, p pass (v. dil/ondere) & agg uitgebreid, verspreid; breedsprakig. langdradig.
difIJare, vi zich snel en in een ree h te Iijn naar
iets toe bewegen.
difilato, agg rechtuit, lijnrecht; alla difilata,
rechtuit.
difinire, & zie definire &.
diformare, & zie di//ormare &.
difornire, zie lomire.
dlfrenare, vt aftoomen.
dlfrodare, vt zie defraudare.
dlfterite, f
diphtherie.
dlga, I dijk. dam; fig hinderpaal.
digeri'bile, agg verteerbaar.
digerlbilitli, f verteerbaarheid.
dlgerlre, vt verteren, verduwen; digereeren.
in voedende bestanddeelen omzetten; fig
verkroppen (hoon), slikken; digerisce
benissimo. hij heefft een goede spijsvertering; - la cotta, F zijn roes uitslapen;
non poter '" una cosa. een zaak niet kunnen verkroppen; non _ una notizia, een
berich t niet gelooven, nlet slikken.
dlgestl'bile, agg verteerbaar.
dlgestlone, I vertering, spijsvertering; essere
di facile "'. F gemakkelijk te begrijpen zijn.
dlgestlvo, agg digestief, spijsverterings-; de
spijsvertering bevorderend.
Digesto, m pandecten; verzameling van Rom.
vonnissen.
dlghlacciare, zie didiacciare.
Digione, f Dyon.
dlgltale, I f ¥ digitalis. vingerhoedskruid;
II agg de vingers betreffende. vinger-.
dlgltato, agg in vingers gedeeld; gevingerd.
dlgitazlone, f verdeeling in vingers; I vingerzetting.
dlglunare, vi vasten; F honger lijden.
dlglunato'lo, agg giorno,....,. vast(!ndag.
dlglunatore, m vaster.
.
diglune, m dejeuner. ontbijt.
dl~lu' n~ere, zie llissiu7tfjere.
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digiuno, I m vasten, vastendag; hongerlijden, ontbering; nuchterheid, onthoudzaamheid; hevige begeerte naar iets; fig
cavar di ~ qd, iem. uit de eHende halen;
II agg nuchter; fig beroofd, ontbloot;
~ di ogni notizia, zonder eenig berich t;
a ___, nuchter, zonder iets gebruikt te
hebben.
dignificare, vt waardig maken.
dignita, I waardigheid; waardig, deftig gedrag; deftig persoon, deftigheid.
dlgnlta'rlo, m waardigheidsbekleeder.
dignltosamente, avv waardig, deftig, eervol.
dignltoso, agg waardig, deftig.
dlgozzare, vt den hals afsnijden; den hals
ontblooten.
digradamento, m afdating, afneming; verzwakking, demping (v. kleur).
digradare, I vi in grootte afnemen; geleidelijk
afdalen of lager worden; zacht heHen;
(Pitt.) geleidelij k van lieh t naar donker
overgaan; II vt degradeeren; (Pitt.) sehakeeringen aanbrengen, sehakeeren.
digradazione, f I degradatie; 2 verzwakking,
verflauwing, afneming in grootte of duidelijkheid. .
dlgranare, zie sgranare.
digrassare, vt ontvetten; het vet afseheppen;
~ un abito, de vetvlekken van een kleedingstuk verwijderen; --- il broda, het vet
van de soep seheppen.
digredlre, lJi van een onderwerp, een weg
afdwalen, uitweiden.
digressione, f uitweidiug.
digressivo, agg uitweidend.
digrignare, vt ~ i denti, met de tanden
knarsen; de tanden laten zien.
digrossamento, m ruwe bewerking, ontholstering; eerste sehets.
digrossare, vt dunner maken; ruw bewerken,
het grove werk doen; een schets (plan)
maken; fig ontbolsteren, beschaven.
digrossatore, m eerste bewerker (v. marmer).
digrosso, in~, mod avv ruw weg, ten naaste
bij.
digruma, f groote eetlust, vraatzueht.
digrumale, m pensmaag, pens (der herkauwers).
digrumare, vt & vi herkauwen; fig sehrokken,
gulzig eten; breedvoerig overleggen; ~ e
ruminare, lang nadenken over iets, kauwen en herkauwen.
digrumatore, m herkauwend dier; fig gulzig
eter, slokop.
diguazzare, I vt schudden (water in een
fleseh enz.), omsehudden, omroeren; II
---rsi, vr zich heen en weer bewegen, zich
wentelen, plassen (in het water).
disgusciare, vt zie sguseiare.
dilacerare, vt vaneenseheuren, verseheuren.
dilagare, vi & ~rsi, vr buiten de oevers
treden, zich tot een meer verbreeden; fig

dilettazione

zich verbreiden, om zich heen grijpen
(dwalingen &).
dilaniare, vt verseheuren, in stukken scheudilapidamento, m verkwisting.
[reno
dilapidare, vt verkwisten, verdoen, doorbrengen.
dilapidatore, m verkwister, doorbrenger.
dilapidazione, f verkwisting.
dilata'bile, agg rekbaar, verlengbaar, uitzetbaar.
dilatabilita, I uitzettingsvermogen.
dilatamento, m uitzetting; verwijding
dilatare, I vt uitzetten, uitrekken, verwijden,
aan volume laten toenemen; (fig) ~ un
territorio, een gebied vergrooten; II "-'rsi,
vr uitzetten, zich verwijden; (fig) ---rsi
sopra qe, ergens lang over uitweiden.
dilatativo, agg rekbaar, uitzetbaar.
dilatazlone, t uitzetting, verwijding.
dilatorio, agg l't versehuivend, uitstellend.
dilavamento, m wegspoeling, uitspoeling.
dilavare. I vt uitspoelen, wegspoelen; II
---rsi, vr weggespoeld worden (door den
regen); verliezen, afnemen.
dllavato, agg uit-, weggespoeld; verwassehen,
verbleekt, onbestemd (van kleuren); (fig)
stile ~, verwaterde stijl.
dilazionare, vt uitsteHen, opschorten.
dllazione, f opschorting, uitstel.
dileggia'bile, agg belachelijk.
dlleggiare, vt uitlachen, bespotten, beetnemen, belachetijk maken.
dileggiatore, m spotter.
dileggino, m die een meisje het hof maakt
zonder het te meenen; Don Juan.
dile'ggio, m spot, bespotting.
dlleguare, I vt verstrooien, uit elkander drijyen, verdrijven; ~ ogni dubbio, allen
twijfel wegnemen; II vi & ~si, vr zich
verstrooien, verspreiden, verdwijnen; (fig)
"-'rsi del mondo, van het .wereldtooneel
verdwijnen.
dile' guo, m verdwijning, vervlieging, verstrooiing.
dilemma, m dilemma; moeilijke keus.
dileticare, zie solleeitare.
dlletta'bile, agg aangenaam, vermakelijk.
dilettamento, m genoegen, vermaak, welgevallen; lust, vreugcle, genot.
dilettante, I m diIettant, liefhebber, nietvakman; lmoeier; II agg zich vermakend;
(kunst &) minnend.
dllettare, I vt vermaken, verheugen, genoegen geven; la musica mi diietta, ik houd
veel van muziek; II vi bevaHen, aanstaan;
fate quello eke vi diletta, doe wat u behaagt; III ,,-,rsi, vr zich vermaken, vreugde, genoegen seheppen in; zich w.el bevinden; r->rsi d' una arte, voor ZlJll ge~
noegen een kunst beoefenen.
dilettazione, f vermaak, genoegen, lust,
vreugde.
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dllette'vole, agg vermakelijk, aangenaam,
welgevallig, lief.
dlletto, I m I genoegen, welgevallen; 2 lust,
vreugde, genot; 3 bemind wezen; lare
della necessita --, van den nood een deugd
maken; vieni 0 mia diletta, kom hier geliefde; II agg lief, dierbaar, geliefd_
dllettoso, agg zie dilettevole.
dllezlone, I welgevallen; vrome liefde.
dlllbrarsl, vr het evenwicht verliezen, wandllleatezza, & zie delicatezza.
[kelen.
dlllgente, agg vlijtig, naarstig, ijverig; voortvarend, vlug.
dlllgentemente, avv vlijtig, naarstig; voortvarend, vlug.
dlllgenza, I I ijver, vlijt; 2 voortvarendheid,
spoed; 3 diligence, postwagen.
dlll'gere, vt beminnen, liefhebben.
dllogglare, zie sloggiare.
dllollare, vt het koren wannen.
dllombarsl, vr zich de lendenen verrekken.
dllombato, p pass & agg kruislam, verrekt;
zwak, afgemat; stile --, onsamenhangende
dllontanare, vt verwijderen.
[stijl.
dllueldare, vt verlich ten, ophelderen, verklaren; in 't reine brengen.
dllucldazlone, f verlichting; opheldering,
verlichting, verklaring, verduidelijlfing.
dlluente, I agg oplossend, verdunnend; II
sost m verdunnend middel.
dllulre, vt oplossen (iets in een vloeistof);
verdunnen, vloeibaar maken; kalk mengen.
dllungamento, m verwijdering, afdwaling;
draling, verschuiving
dllungare, I vt ver houden; verwijderen; verlengen, uitbreiden, vertragen; II --rsi, vr
zich verwijderen, afwijken; dralen, op de
lange baan schuiven.
dllungo, a""', (mod avv) zonder ophouden,
in een stuk door, achtereen.
dlluto, agg verdund, opgelost.
dlluvlale, agg diluviaal.
dlluvlare, I vi zeer sterk regenen; lig in
groote menigte toestroomen; in overvlood voorhanden zijn; II vt overstroomen; F gulzig verslinden; fig verkwisten,
verspillen.
dllu'vlo, m zondvloed; vlood, overstrooming; sterke regen; fig groote menigte,
overvlood, bezinksel; gulzigheid, vreterij;
soort vogelnet; a ...." in menigte.
dlmaeehlare, vt yellen (boomen); het bosch
omhakken.
dlmagrare, I vt mager maken; II vi vermageren, uitteren.
dlmagrazlone, I vermagering.
dlmagrlre, vi vermageren.
dlmanda, I dlmando, m & zie domanda &.
dlmane, dimani, avv morgen, den volgenden
dag; (iron) nooit; diman I'altro, overmorgen; zie ook domani.
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dlmembrare, vt zie smembrare.
dlmenare, I vt heen en weer bewegen. schudden. rukken; omrooren, rooren (de pap);
...., la coda. met den staart kwispelen; II
....,rsi. vr zich heen en weer bewegen.
schudden. slingeren. waggelen; om zich
slaan; fig zich veel moeite geven; (fig)
--rsi nel manieo. zich ergens tegen verzetten. (iets) ongaarne doen.
dlmenlo, m het aanhoudend heen en weer
bewegen; geslinger.
dlmensione, t afmeting. omvang.
dimentlca'gglne, f vergeetachtigheid.
dlmentleanza, f het vergeten; achteloosheid;
andare in ......" in vergeteldheid geraken.
dlmentlcare, I vt verge ten, verzuimen; veronachtzamen; II ......,rsi, vr vergeten.
dlmentlcato'io, m vergeetbookje; mettere qc
nel ...." iets in 't vergeetboekje schrijven.
dimentiche'vole, agg vergeetachtig.
dime'ntico, agg vergeetachtig, achteloos, gedachteloos.
dimentieone, m vergeetachtig, gedachteloos
persoon.
dimentire, vt ...., qc iets ontkennen; ...., qd,
iem. logenstrafien. iem. tegenspreken.
dimeritare, vi zie demeritare.
dimessamente, avv bescheiden, deemoedig.
dimesso, I p pass (van dimettere); II agg verwaarloosd; bescheiden, nederig; schuchter;
ehioma dimessa. loshangend haar.
dimesticare, zie addomesticare.
dimestiehe'vole, agg vertrouwd, gezellig,
vertrouwelijk.
dimestlchezza, f vertrouwelijkheid, gemeendimestleo, agg zie domestieo.
[zaamheid.
dime'ttere, I vt afzetten, ontzetten (uit een
ambt); verwaarloozen, veronachtzarnen;
toestaan; ......, un debito, een schuld kwijtschelden; ...., un' ingiuria, een beleediging
vergeven; II ....,rsi. vr neerleggen (een
ambt), zijn ontslag nemen; zich verwaardigen.
dlmezzamento, m middendoordeeling.
dimezzare, vt middendoor deelen, doorsnijden, halveeren, in twee helften deelen.
dlmezzato, agg middendoorgedeeld, gehalveerd.
diminuendo, I agg J allengs afnemend (v.
toon); II sost m aftrektal.
dlmlnul'blle, agg verminderbaar, voor vermindering vatbaar.
dlmlnuimento, m vermindering.
dlmlnuire, I vt verminderen; kleiner mal<en,
verkorten; ...., il prezzo, den prijs verlagen;
II vi minder, kleiner, lager worden, verminderen.
dlmlnutlvo, I agg verkleinend, verminderend; (Gram.) verkleinings-, verklein-; II
sost m verkleinwoord; in ...." in 't klein.
dlminuzlone, f vermindering, afneming; inkorting daling.
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jongelieden; meitere,...." voorleggen; todlmlsslona'rlo, agg demissionnair, aftregliersi ...... qd, uit iemands oogen gaan; II
dend.
avv van voren, voor; voorheen, vroeger;
dlmlsslone, I on tslag; dare la sua "', zijn
il giorno "', daags te voren; Ie cose dette
ontslag indienen, ontslag nemen.
......, de vorengenoemde, vorengemelde
dlmlssorla, I of leitera "', I bisschoppelijke
zaken; aprire ......, van voren openen;
volmacht (voor priester, om de Mis te
tenere "', voor zich houden;11I agg wat
mogen lezen).
vooraan is, voor; IV sost m voorkant,
dl modo che, cong zoodanig dat, z66, dat.
dlmolare, I vt doen smelten, vloeibaar mavoorste gedeelte; star -----, borg blijven.
ken; II vi & ",rsi, vr v loeibaar worden, dlnasta, m vorst (van een kleinen staat).
smelten, ontdooien.
dinastia, f dynastie, vorstenhuis ..
i1lmolto, dl molto, avv zeer, in hooge mate, dlna'stlco, I agg dynastiek, 't vorstenhuis
ten hoogste.
betreffend; II sost m aanhanger eener
dlmora, t verblijf, oponthoud; uitstel; verdynastie.
traging; luogo di "', woonplaats; lar "', dlndo, m geld (in kindertaal).
talmen, dralen; lar", in un luogo, in een dindon, din don, indect. born bam.
plaats wonen; senza "', zonder dralen.
dindonare, vi bombammen.
dlmorante, agg woonachtig, verblijf hou- di, e, f dyne (krachtseenheid).
dend.
dinegare, vt ontkennen; zie denegare.
dlmorare, vi verblijven, wonen, vertoeven; dlnervare, vt zie snervare.
blijven; talmen, dralen; '" sano, gezond dlniego, m weigering, afwijzing.
blijven.
dlnoccare, dinoccolare, I vt den nek breken,
dlmostra'blle, agg bewijsbaar, te bewijzen.
den hals omdraaien; II ",rsi, vr zich den
dlmostramento, m zie dimostrazione.
nek breken.
dlmostrare, I vt bewijzen, aantoonen, te dlnoccolato, agg verrekt; lig traag, lusteloos;
kennen geven; uiteenzetten, duidelijk
vleiend; ossequio ~, kruipende ondermaken, verklaren; '" di qc, getuigenis van dlnodare, zie snodare.
[danigheid.
iets afleggen; II vi schijnen, den schijn dlnomlnare, zie denominaTe.
hebben; dimostra d'aver una sessantina dlnosa'uro, m dinosaurus, voorwereldlijke
d' anni, hij ziet er uit alsof hij zestig j aar
reuzenhagedis.
ware; III ",rsi, vr zich doen kennen, zich dlnotare, zie denotare.
betoonen; non vi dimostrate ingrati, be- dlnoterlo, m dinotherium, soort voorwerclddimissionario

toont u niet ondankbaar.

dimostrativamente, avv overtuigend.
dlmostrativo, agg tot bewijs dicnend; overtuigend, steekhoudend, bon dig; (Gram.)
demonstratief, aanwijzend; metodo "',
bewijsvoerende methode; pronomi dimostrativi, aanwijzende voornaamwoorden; prova dimostrativa, afdoend bewijs;
tempo ~, aantoonende wijs.
dlmostrazlone, I bewijs; bewijsvoering; overtuigend bewijs; teeken; betuiging, uiting;
betooging, demonstratie; ~ schijnbeweging, schijnaanvaI.
dimozzicare, zie smozzicare.
dlmu'ngere, vt zie smungere.
dina'mlca, f dynamica, krachtenleer.
dlna'mico, agg dynamisch; door eigen innerlijke kracht werkend.
dinamismo, m dynamisme.
dinamitardo, m bommengooier.
dinamite, m dynamiet.
dl'namo, m K dynamo.
dinamometro, m dynamometer, krachtdinantl, zie dinanzi.
[meter.
dinanzare, vt iem. inhalen, v66rkomen.
dlnanzl, I prep voor, bij, in tegenwoordigheid van; tegenover; vroeger, v66r, eer;
'" alla casa, tegenover (v66r het huis);
'" a Dio, voor het aanschijn Gods; '" ai
giovinetti, voor (in tegenwoordigheid van)

lijke olifan t.

dlntornare, vt de omtrekken teekenen.
dintorno, m omtrek; dintomi, pi omstreken; nei din/omi, in den omtrek.
dintorno, d·intorno. prep. om, rondom,
avv om; ongeveer.
dlnudare, vt :de denudare.
dlnumerazlone, f optelling.
dlnunclare, & zie denunziare.
Dlo, Iddio, m God, Schepper, Almachtige;
fig hoogste, eerste; afgod, godheid; casa
di ~, Godshuis, kerk; ogni beni di "', al
het denkbare goede; mano di ...... , vinger
(teeken) Gods; servo di ~, dienaar Gods;
Uomo "', Godmenseh, Christ us; Santo~!
God in den Hemel! lodato ......, God zij
dank, zij eer; la ...... meree, door Gods genade, hulp; dire ira di ,...., di qc, iemand
gcducht over den hekel halen; il denaro
eit SilO ......, het geld is zijn afgod; laceia .......
gave Gcd; a '" piacendo! als het Gode
behaagt; se ~ v~wle, als God wi!; non
voglia '" ehe ... of tolga ~ ehe ... , God verhoede, dat...; in nome di "', in· Gods
naam; per "'! bij God! per l'amo~ di.~,
om Godswil, voor niets; per Za grana d~~,
door Gods genade; (prov.) Z'uomo propane
e ...... dispone, de mensch wikt, maar God
beschikt; ognun per se e ...... per tutti, ieder
voor zich en God voor allen.
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dloeesano, I agg tot een bisdom behoorend;
II sost m geeste1ijke, geloovige in een
dloeesl, j diocees, bisdom.
[bisdom.
Dlogene, m Diogenes.
Dlonlgl, m Dionysius, Denis.
dlonlsl'aeo, I agg Dionysisch, Bacchus-; II
(sost) dionisiache, j pi Bacchusfeesten,
Bacchanalien.
dlonl'slo, agg dionysisch, Bacchus-.
diorama, m diorama.
diorite, f dioriet, groensteen.
dloseorea, f ~ jamswortel, broodwortel.
dlottra, f diopter, kijkspleet, vizierspleet.
dlottrlea, f dioptriek, leer van de lichtstraalbreking.
dlpanare, I vt afwikkelen, afwinden, afbaspelen; jig ontwarren; II vi veel eten, buffelen; met iets ten einde komen.
dlpanatura, f afwikkeling.
dlpartenza, f afreis, vertrek, afmarsch.
dlpartimento, I m afreis, afvaart, vertrek;
scheiding; 2 afdeeling; departement; district.
dlpartire, I vt scheiden, losmaken, afzonderen; verdeelen; II ~rsi, vr weggaan, zich
verwijderen, afreizen; ~rsi da qc, afwijken
van iets.
dlpartlta, f vertrek; heengaan; dood.
dlpelare, zie pelare.
dlpendimte, I agg afhankelijk; II sost m ondergeschikte.
dlpendenza, f afhankelijkheid; ondergeschiktheid; afkomst.
dlpendere, vt afhangen, afhankelijk zijn;
voortkomen, afstammen; ~ da qd, ondergeschikt, onderworpen zijn aan iemand;
questa dipende pcrche ... , dat komt hiervan dat ... ; (assai) in afhankelijkheid leven;
non dipendo, ik ben onafhankelijk.
dlpl'ngere, I vt schilderen, afbeelden, uitsChilderen; fig voorstellen, beschrijven,
afschilderen; ~ a olio, in olieverf schilderen; "-' di rosso, rood verven; dipinge
sempre Ie case come pare a lui, hij ste1t de
dingen altij d zoo voor als 't hem belieft;
II ,,-,rsi, vr zich verven, blanket ten; zich
grimeeren; zich weerspiegelen, zich afspiegelen (op 't netvlies van het oog);
"-'rsi di gioia, een kleur krijgen van
vreugde.
dipinto, I p pass & agg geschilderd; geverfd;
geblanket, gegrimeerd; bon t; in questa
luogo n01~ starei neanche~, in dat nest
zou ik nog niet begraven willen zijn; II
sost m schilderij.
dlplntore, m zie pitiore.
dlplntrlee, j zie pittrice.
dlplntura, j zie pittura.
diploma, m diploma; oorkonde.
dlploma'tiea, f diplomatiek, kennis van
oude handschriften en oorkonden.
dlploma'tleo, I agg I diploma tisch; als oor-
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konde erkend, tot de oorkondenkennis behoorende; 2 dip!omatisch, staatkundig;
fig handig, glad, slim; corpo "-', corps
diplomatique; II sost m diplomaat, staatsman; gezant; fig slim, voorzichtig mensch.
dlplomazla, j diplomatie, staatsmanskunst;
de gezamenlijke gezanten; fig sluwheid,
geslepenheid.
diplopia, f diplopie, het dubhe1zien.
dlpol, avv daarop, hierop, vervolgens; ~che,
congo zie dacche.
dlpopolare, vt zie spopolare.
dlportamento, m hand611wij"e, gedraging,
gedrag. .
dlportarsl, vr zich gedragen; zich vermaken;
zich bezighouden.
dlporte'vole, agg vermakelijk, uitspannings-,
ontspannings-.
dlpilrto, m vermaak, ontspanning, genoegen;
per ~, tot uitspanning; andare a "-', gaan
wandelen.
dlpravare, zie depravare.
dlpresso, dl presso, in: a un"-,, ten naastebij,
ongeveer, bijna.
dlpsa, dl'psade, teen Lybische giftslang.
dl'psaeo, m ~ weverskaarde.
dipsomania, j drankzucht.
dl' ptero, agg tweevleugelig; sost m tweevleugelig insect.
dlradare, I vt dunnen, uitdunnen (een
bosch); jig dunnen; zeldzaam maken; il
vento dirada fa nebbia, de wind verdrijft,
verdeelt den neve!; (v. assol) uno comincia
a"-,, iem. begin t zich zeldzamer te la ten
zien; II vi & ,,-,rsi, vr dun worden; ophelderen (van 't weer).
dlradlcare, vt zie sradicare.
dlramare, I vt de takken uitsnijden, snoeien
(boomen); "-' un ordine, een bevel rondzenden; II ,,-,Ysi, vr zich vcrtakken; jig
zich verbreiden, afstammen.
dlramazlone, t I snoeiing, uitdunning van
boomen; 2 vertakking; 3 verdeeling, verbreiding, rondzending (v. e. bevel); +
onderafdeeling; tak; 5 zijIinie, tal. (van
een geslacht); linea di "-', zijIijn (v. spoorweg).
dirazzare, vi uit den aard slaan, verbasteren.
dire, I vt I zeggen, spreken, vert ellen; 2 noemen, heeten; 3 zeggen, bevelen; + beteeken en; assol. zcggen, praten, spreken;
bene di uno, goed van iemand
spreken; "-' Ie devozioni, zijn gebed
doen;
male di uno, kwaad van
iemand spreken; ~ fa messa, de mis
lezen: non "-' una parola, geen woord uitbrengen; "-' di St, j a zeggen; "-' la sua,
zijn meening zeggen; "-' I'ultima, zijn
laatste woord zeggen; dirci, zich voegen;
sterven; geschreven staan; in un libro ci
dice COSt e COSt, in een boek staat zus en
zoo geschreven; si dice, men zegt, ver-
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telt; non si dice, het past niet, stemt niet dlrezlone, I directieO; leiding; bestuur; richting; per tutte Ie direzioni, in alle richtingen.
met elkaar oven'en; e un si dice e nulla Piu,
't is een praatje (een men zegt) en meer dlrlcclare, vt kastanjes ontbolsteren.
niet; dirsela con alcuno of Ira di se, in dlrlgente, m dirigent, leider.
vrede met iem. of onder' elkaar lev en; dlrl'gere, I vt leiden, richten, adresseeren;
'""-' la casa, het huishouden voeren, beoggi mi dice bene, ik heb vandaag gel uk;
't loopt me mee; aver cke ,..., con qd, met
stieren; -- ogni pensiero a lare qc, zich aUe
iem. een appeltje te schillen hebben; non
moeite geven om iets te doen; -- una
ci sara cke ,..." men zal het weI spoedig
persona a un' aUra, een persoon aan een
eens zijn; se n'e faito un gran""', het heeft
ander aanbevelen; II ,...,rsi, vr zich wenden.
veel opzien verwekt; lar ,..., qd, iem. aan- dlrlgl'blle, I agg bestuurbaar; II sost m beleiding geven tot ontevredenheid; tot
stuurbaar luchtschip.
verwijten; poter lare e ,..., a modo suo, dlrlmente, p pres & agg'" vernietigend; onkunnen doen en zeggen wat men wil;
overkomelijk.
voler '""-', willen zeggen, beteekenen; non dlrl'mere, vt verbreken; ongeldig verklaren,
vuol --, het heeft niets te beteekenen, het
vernietigen (een huwelijk).
is niets; come dire? wat er van te zeggen? dlrlmpetta'lo, m vis-a.-vis, overbuurman,
wat moet dat beteekenen; non fa per --,
tegenoverzittende.
ik zeg het niet om mij te prijzen; dico of dlrlmpetto, I prep & avv tegenover, juist
vo' '""-', dat wil zeggen; direi quasi, of sto
tegenover; in vergelijking met; II sost m
per '""-', ik zou bijna zeggen; di'! dica! of
il ,..." overkant, het tegenover liggende.
di' su, zeg maar op! voor den dag er mee!; dlrltta, f rechterhand; rechterzijde; rechte
10 dicevo io, ik heb 't weI gezegd; volevo
weg; andare per la ,..." langs den kortsten
ben --!, juist zooals ik zeggen wil, ik
weg gaan; aver la --, den voorrang hebwilde ook al zeggen; (esclam) se 10 dico,
ben; dare la -- a qd, iemand aan den
ma se 10 dico!, heb ik het niet duidelijk
rechterkant laten gaan.
gezegd, ik zeg het voor 't laatst; a dirla dlrlttamente, avv rechtstreeks, regelrecht.
a te (a lei), om 't u te zeggen, iIf vertrou- dlrlttelza, I rechtschapenheid.
wen gezegd; a dirla schietta, of a dire I dlrltto, I m I recht, aanspraak, bevoegdvero, om de waarheid te zeggen; dico bene,
heid; 2 l'l recht, rechtspraak, rechtsgejuist; precies; dadelijk; tutto --! of e un
leerdheid; 3 recht, tol, belasting; -gran '""-'!, dat is kras! hoe is 't mogelijk!
d'ancoramento, ankergeld; ,..., canonico
't is niet te gelooven!; non e a --, 't is
(civile, crimi1lale, universale), kerkelijk
niet te zeggen, 't is onbeschrijfelijk;
(burgerlijk, straf-, algemeen) recht; -- di
II sost. m het praten, gesprek; het zeggen,
ci~tadino, burgerrecht; diritti cit'ili (polibeweren.
tici, soci.ali), burgerlijke (staatkundige,
dlredare, zie diseredare.
maatschappelijke) rechten; ,..., commerdlrenare, vt de lendenen brcken, kruislam
ciale, handelsrecht; -- costituzionale,
maken.
staatsrecht; diritti dell' eredita, successierechten; __ delle genti, volkenrecht; diritti
dlrettamente, avv regelrecht, rechtstreeks;
onmiddellijk, zonder dralen.
c doveri, rechten en plichten; il -- del Piu
dlrettlvo, agg leidend.
lorte, het recht van den sterkste, het
diretto, I p pass & agg geleid, gerich t; regelvuistrecht; prolessore di ,..." professor in
recht, rechtstreeksch, direct, onmiddellijk;
de rechtsgeleerdheid; aver il ,..., di punire,
doelend op; gericht, geadresseerd; consede bevoegdheid hebben om te straffen;
quenza diretta, onmiddellijk gevolg; imstudi.are il --, in de rechten studeeren;
poste dirette, directe belastingen; luce
a -- 0 a torto, ten rechte of ten onrechte;
diretta, rechtstreeks invallcnd licht; proa buon __ , met 't volste recht; di (per) ,..."
porzione diretta, rechte verhouding; treno
van rechtswege.
--, doorgaande trein, sneltrein; in (per) 2 dlrltto, I agg I recht; rechtop, opgericht;
modo ,..." langs den directen web, recht2
rechtschapen, redelijk, rechtmatig;
streeks; ronduit; zonder omwegen; II avv
3 verstandig, wijs; 4 rechts (tegenover
regelrecht; direct &; andare -- a casa,
links); cammino ,..." rechte, opgerichte
regelrecht naar huil gaan.
gang; caso '""-', eerste naamval; mano
dlrettore, m directeur, leider, bestuurder;
diritta, rechterhand; mente diritta, recht,..., della coscienza, gees telijk raadsman;
schapen denkwijze, oprechte geest; occhio
,..., generale delle poste, directeur-generaal
,..." lieveling, oogappel; strada dirilta
der posterijen; -- d'orchestra, orkestrechte (kortste) weg; II sost m rechterdirecteur; -- spirituale, biech tvader.
zijde; rechte kant (van stoffen); da --,
Dlrett6rlo, m OJ Directoire (in Frankrijk).
op de rechterzijde; III avv rechtstreeks,
dlrett6rlo, m leidraad; kerkelijke kalender.
regelrecht; andare diritti diritti alla chiedlreitrlce, I directrice, bestuurderes.
sa, regelrecht naar de kerk gaan.
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dlrlttone, I m slimme vos; II agg sluw, uit- dlrugglnlo, m geknars, gekras (v. ijzer).
dlrugglnlre, zie dirugginare.
geslapen.
dlrlttura, f rechte lijn, reehte richting; dlrupamento, m omlaagstorting, instorting,
aardstorting; afgrond.
(fig) reehtsehapenheid; rechtmatigheid,
plieht; gezond, juist oordeel; a "', dlrupare, I vi naar beneden, in de diepte
dirittone

rechtuit; zonder dralen, zonder fout;
volkomen, beslist.
dlrlzzamento, m riehting; tereehtwijzing,
opvoeding; leiding.
dlrlzzare, I vt reeht maken, in de rechte
richting brengen; riehten, wenden, leiden; oprichten; omhoog richten; '" gli
sgual'di verso alcuno, de bIikken op iem.
richten; II ' " I'si, VI' zich wenden, richten; zich oprichten, zich gereed maken.
dlrlzzatura, f scheiding (in het haar).
dlrlzzone, m koppige luim; slechte gewoonte; prendere if "', di ... zich in 't hoofd
zetten om ... ; prendere il '" verso un
luogo, eensklaps het besluit nemen ergens heen te gaan; plotseIing de richting
@dlro, agg goddeloos; wreed.
[inslaan.
dlroeeamento, m slooping, slechting.
dlroeeare, I vt tegen den grond gooien,
sloopen; II vi & ' " rsi, VI' omlaagstorten,
met geraas naar beneden vallen.
dlroeeato, p pass & agg gesloopt; vervallen,
bouwvalIig_
diro'mpere, I vt week, zacht, lenig, buigzaam maken; jig oefenen; '" la canapa,
de hennep braken; '" il corpo, het Ii·
chaam lenig maken; '" gli ordini, door de
gelederen (van den vijand) breken;
II "",si, VI' I breken, aanbotsen, beuken,
bruischen (van water, golven); 2 vlug,
lenig worden; ",rsi alla latica, zich aan
vermoeienissen gewennen; "'rsi a qc.,
zich tot iets laten medeslepen; zich geheel aan iets wijden; "'rsi in lacrime,
in tranen uitbarsten.
dlromplmento, m het braken (v. hennep,
vIas); lenig maken (v. h. lichaam); onderbreking; branding.
dlrottamente, avv voortdurend, zonder
ophouden; hevig.
dlrotto, p pass & agg gebroken, stukgeslagen; lenig, buigzaam gemaakt; onophoudelijk, onafgebroken, hevig; geoefend, bedreven; steil; piatfto "', bitter geween; pioggia dirotta, hevige regen; a dirotta, aUa dirotta, hevig, bovenmate.
dlrozzamento, m ruwe bewerking, ontbolstering; verfijning (v. zeden); eerste onto
werp.
dlrozzare, vt ruw bewerken, het ruwste
van iets afnemen; ontbolsteren; verfijnen, beschaven, polijsten; het eerste
on twerp (plan) maken; '" il cuore, het
hart zachter maken.
dlrugglnare, vt van roest ontdoen, sehuren;
knarsen (de tanden).

storten, omlaagvallen; ineenstorten; II
vt afwerpen, naar beneden, in de diepte
slingeren; III -rsi, VI' naar beneden
vaIlen, storten.
dlrupato, I p pass van dirupare; II agg steil.
dlrupo, m steilte, steile helling; steile
afgrond, ravijn.
disabbelllre, I vt van de schoonheid berooven; II "",si, VI' de schoonheid ver·
liezen.
disablllt., I onbekwaamheid.
dlsabltare, I vt ontvolken, eene woonplaats
verlaten; II "",si, VI' ontvolkt, eenzaam
worden.
dlsabltato, agg ontvoIkt, onbewoond, ver·
laten.
dlsabltuarsl, VI' ontwennen, ontwend raken.
dlsaeeaglonare, vt verontschuldigen, rechtvaardigen.
dlsaeeetto, agg ongewenscht, niet welkom.
dlsaeelalare, vt ontkolen (staal).
dlsaeeo'nclo, agg niet passend, ondeugdelijk, ongeschikt, onbekwaam, ongemakkelijk.
dlsaccordo, m wanklank; twist, meeningsverschil, oneenigheid; sona in '" Ira
di 101'0, zij zijn het onderling oneens.
dlsacerbare, I vt de zuurheid ontnemen;
lig verlichten, zachter maken; II "'rsi,
VI' beginnen rijp te worden, de zuurheid,
wrangheid verliezen; jig minder zwaar,
minder pijnlijk worden.
dlsaerare, zie dissacrare.
dlsadatta'gglne, f onhandigheid, onbehol·
penhcid.
dlsadattamente, avv onhandig, onbeholpen &.
dlsadatto, agg onhandig, onbeholpen; on·
bekwaam; ongeschikt.
dlsadornare, vt ontsieren.
dlsadorno, agg ontsierd, slecht, smakeloos
gekleed; stile '" weinig verzorgde stijJ.
dlsaflannare, I vt geruststeIlen; bemoedigen, troosten; II -rsi, VI' van zijn liDgst,
ongerustheid bekomen.
dlsalfezlonarsl, VI' liefde, genegenheid verliezen.
dlsaffezlone, f ongenegenheid, afkeer, vervreemding.
dlsage'vole, avv moeielijk, bezwaarlijk;
onaangenaam, netelig.
dlsagevolezza, f moeielijkheid, zwarigheid;
gebrek, behoeftige omstandigheid.
dlsaggradare, vi mishagen, niet bevallen,
slecht aanstaan.
dlsaggrade'vole, agg onaangenaam.
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disavvenente

disaggradlre, vi zie disa ggradare.
disapprenslone, f zorgeloosheid, onacht·
zaamheid.
dlsagguagllare, vt onge!ijk, versc.hillend
dlsapprovare, vt afkeuren, laken.
maken.
dlsagiare, I vt lastig vallen, storen; II dlsapprovazlone, f afkeuring, berisping.
-rsi, vr zich moeieJijkheden, ongelegen- dlsappunto, m ongelegenheid, teleurstelling;
heden berokkenen; ongemak lijden.

dlsaglato, agg lastig, ongemakkeJijk, onbehageJijk; ziekeJijk; onpasseJijk; armzalig, behoeftig.
disa'glo, m moeieJijke, armocdige, bekrompen toestand; ongemak, ongelegenheid;
moeielijkheid; bezwaar, nood, verlegenheid; i disagi, de ongemakken, ontheringen; a gran _, in neteJigen toe<;tand.
dlsagloso, agg ongemakkeJijk, moeilijk.
disaluto, m hindernis, storing; verzwaring.
dlsalberare, vt $ ontmasten.
dlsalbergare, vi zie sloggiare.
dlsama'blJe, agg onbeminneJijk, hateJijk.
disamare, vt niet meer liefhebben; leeren
haten.
disameno, agg niet mooi; onaangenaam;
weinig Jieftallig, grof, onbeschaafd.
disa'mlna, f nauwkeurig onderzoek, scherp
verhoor.
dlsamlnare, vt nauwkeurig onderzoeken,
verhooren, ondervragen.
disammlrazlone, t onverschilligheid, geringschatting.
dlsamorare, I vt de Jiefde benemen; II -rsi,
vr de !iefde, genegenheid verJiezen.
dlsamoratamente, avv liefdeloos, onverschillig.
dlsamorato, agg Jiefdeloos, koud, gevoelloos.
dlsamore, m liefdeJoosheid, koelheid, onverschilligheid.
disamore'vole, agg Jicfdeloos, gevoelloos,
onvriendelijk, onbeleefd.
dlsamorevolezza, t liefdeloos-, gevoelloosheid; onvriendelijkheid; onbeleefdheid.
dis amoroso, agg zie disamorevole.
disancorare, vt $ de ankers Jich ten.
dlsanellare, vt de ringen afnemen, van de
ringen berooven.
dlsanlmare, I vt den moed benemen, moedeloos maken; II -rsi, vr den moed verliezen, moedeloos worden.
dlsanimato, agg moedeloos.
dlsannolare, vt vermaken, verstrooien.
dlsappasslonatamente, avv zonder hartstocht.
dlsappasslonatezza, f hartstochteloosheid,
nuch terheid; onpartijdigheid.
disappasslonato, agg hartstochteloos, nuchter.
dlsappestare, vt on tsmetten, pestvrij maken.
dlsappetenza, f gebrek aan eetlust.
dlsappllcare, vi & -rsi, vr ophouden vlijtig
te zijn, zich geen moeite meer geven.
dlsappllcato, agg nalatig, onoplettend, lui.
dlsapprimdere, vt afleeren.
ITALIAANSCH.

far - , een streep door de rekening
halen, teleurstellen.
dlsarmamento, m ontwapening.
dlsarmare, I vt ontwapenen; fig den mond
stoppen; una nave, $ een schip
aftakelen; _ una volta, van een gewelf
de steunbogen wegnemen; II vi ontwapenen, het leger verminderen;lII -rsi,
vr de wapens neerleggen, zich ontwapenen.
dlsarmo, m ontwapening.
dlsarmonla, f disharmonic, wanklank;
t1:g oneenigheid.
disarmonlcamente, avv onwelluidcnd; uiteenloopend, in disharmonie.
dlsarmonlco, agg onwelluidend, nitcenloopend; oneenig.
dlsarmonlzzare, vi niet overeenstemmen,
niet samengaan.
dlsarticolare, vt ontwrichten; in 't gewricht
afzetten.
dlsarticolazlone, f ontwrichting.
dlsasprlre, vt minder zuur maken; verzachten.
dlsassedlare, vt het beleg opheffen.
disassuefare, I vt on twennen; II -rsi, vr
zich afwennen, eene gewoonte afleggen.
dlsassuefato, agg ontwend, afgewend.
dlsastrare, I vt in 't ongeluk storten; nadeel, schade berokkenen; II -rsi, vr
in 't onge1uk geraken, schade lijden, zich
onaangenaamheden op den hals halen.
dlsastro, m onheil, ongeluk, ramp; groote
schade.
disastroso, agg rampspoedig, onheilvol
dlsattimto, agg onoplettend, verstrooid, achteloos.
dlsattenzlone, t onoplettendheid, verstrooidheid, nalatigheid.
dlsattrezzare, vt $ onttakelen, ontredderen.
dlsattrlstare, vt opvroolijken.
disautorare, I vt van het gezag (v. e. be. voegdheid) berooven; II -rsi, vr het
aanzien, gezag verliezen.
disautorlzzare, vt zie disautorare.
dlsavanzare, vi verlies lijden; geldelijk
achteruitgaan; $ niet vooruitkomen.
dlsavanzo, m vedies, deficit, tekort.
dlsavantagglarsi, vr nadeel hebben, zijn
winst inboeten.
dlsavvanta'gglo, m nadeel, schade.
disavvantaggloso, agg nadeelig, schadelijk.
dlsavvedutezza, t onoplettendheid, onachtzaamheid.
dlsavveduto, agg onachtzaam; onoverlegd,
onberaden.
disavvenente, agg onbevallig, plomp.
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dlsavvenenza, f onbevalligheid, gemis aan
bekoring.
dlsavventura, f ongeval, tegenspoed.
dlsavventurato, agg ongelukkig, rampspoedig.
dlsavvertenza, f achteloosheid, onoplettendheid.
dlsavvezzare, I vt ontwennen, afwennen;
II -rsi, vr zich afwcnnen, ongewoon
worden.
dlsbandlre, vt zie sbandire.
dlsbaragllare, vt zic sbaragliare.
dlsbassare, vt zie dibassare.
dlsbendare, vt zie sbendare.
dlsborso, m voorschot, uitschot.
dlsboscare, vt ontbosschen.
dlsbracamento, m loskoppeling, ontkoppeling, debrayage.
dlsbracare, vt loskoppelen, uit het werk
zetten, debrayeeren.
dlsbramare, vt stillen, bevredigen.
dlsbrlgare, I vt uit de verlegenheid redden;
afdoen, afwikkelen; II -rsi, VI' zich
haasten, beijveren.
dlsbrlgo, m spoedige afdoening eener zaak;
bespoediging.
dlsbrogllare, vt ontwarren.
dlscacclamento, m verdrijving, verjaging.
dlscacclare, vt verdrijven, verj agen, wegjagen.
dlscallere, vt zie scadcre.
dlscadlmento, m zie decadimmto.
dlscalzare, vt zie scalzare.
dlscantare, vt zie disincantarc.
dlscapezzare, vt I zie scapezzarc; 2 zie decapitare.
dlscapltare, vi zie scapitare.
dlsca'pito, m verlies (v. geld, eer); nadeel.
dlscaricare, vt afladen, lossen.
dlsca'rlca, f ontvangbewijs, betaalbewijs
(voor gepcnsionneerden).
dlsca'rlco, m aflading, lossing; ontlasting;
a - di coscienza, tot geruststelling van
zijn geweten, voor aIle zekerheid.
dlscaro, agg onaangenaam; ongevaIlig;
dono - niet zeer welkom geschenk.
dlscatenare, zie scatenare.
dlscavare, zie scavare.
dlscendente, I agg afdalend; afstammend
in rechte Iijn; II sost m afstammeIing,
nakomeIing.
dlscendenza, f afkomst, afstamming, nakomelingschap.
dlsce'ndere, vi I afdalen, afstijgen, naar
beneden gaan; afloopen, afstroomen,
dalen; 2 ondergaan; 3 overgaan (tot een
ander onderwerp); 4 afstammen, voortkomen; 5 0 aan land komen, landen;
fig tot iem. afdalen, zich verwaardigen; II vt aflaten, laten zakken, afslingeren.
dlscente, m leerIing, discipeI.

discoleggiare

dlscentrare, vt decentraliseeren.
dlsce'pola, f leerling, schoolmeisje.
dlscepolato, m leertijd, schooltijd.
dlsce'polo, m leerIing, schoIier; aanhangcr,
discipel (van Christus); leerjongen.
discern ere, vt onderscheiden; erkennen;
(fig) - col gusto, col tatto, door den smaak,
op het gevoel herkennen.
dlscernl'blle, agg onderscheidbaar, te onderscheiden.
dlscernlmento, m onderscheidingsvermogen; oordeeI, onderscheid.
dlscervellare, vt zie dicervellare.
dlscesa, f afdaling, afstrooming; helling;
fig verval, ondergang, achteruitgang.
dlsceso, p pass van discendere.
dlsceverare, vt zie sceverare.
dlschetto, m rond schiIdje, rond plaatje.
dlschlodare, vt de spijkers uittrekken.
dlschlu'dere, vt ontsluiten, opcncn; fig
openbaar maken, openbaren; kenbaar
dlscl'ndere, vt scheiden, spIijten. [maken.
dlscl'ngere, vt losgepsen, losgorden.
dlsclnto, agg los, niet toegegespt.
dlsciogliere, vt losmaken, losrukken, losbinden; oplossen, scheiden; (fig) - un
dubbio, een twijfel oplossen; - u..n esercito, een leger ontbinden; - un obbligo,
zich kwijten van een verplichting - qc.
nell' acqua, iets in water oplossen, doen
smelten; II -rsi, vr zich oplossen,
smelten, vervloeien; zich losmaken, bevrijden; uiteengaan (een gezelschap);
--rsi da una promessa, een belofte niet
houden.
dlsclogllmento, m oplossing, scheiding, losmaking; oplossing (van vraagstukken);
diarrhee.
dlsclolto, agg losgemaakt, opgelost; los,
lenig, vlug; zie sciol!o.
dlsclorre, vt zie disciogliere.
disclplina, f tucht, discipline; orde, regel;
studie, wctenschap; geeselroede; geeseling; compagnia di - , X strafcompagnie,
klasse van discipline; consiglio di - ,
tuchtraad; sala di ---, poIitiekamer;
darsi la ---, zich geeselen, zich tuchtigen.
dlsclpllna'bile, agg volgzaam, leerzaam.
disclplinare, I vt onder tucht houden, aan
tucht, orde, gehoorzaamheid gewennen;
R K geese len, II ~rsi, vr zich aan tucht,
orde gewennen; zich kastijden, geeselen;
III agg disciplinair, tuch t-.
dlsclplinato, agg gedisciplineerd, beschaafd,
geordend.
discipline' vole, agg volgzaam, leerzaam.
disco, m discus, werpschijf; schijf, plaat,
signaalbord; paten a, hostieschoteltje;
girevoie, draaischijf.
dlscobolo, m discuswerper.
dlscolegglare, vi een ongebonden, liedcrlijk leven lij den.
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dlseollato, agg uitgesneden, gedecolleteerd (van kleedingstukken).
dl'scolo, I agg ongebonden, liederlijk, onbeschaafd, rl1w; II sost m deugniet, vagebond, landlooper; losbol.
dlscolorare, vt & vi ontkleuren, verkleuren.
dlseolorazlone, I ontkleuring, verkleuring;
bleekheid.
dlseolpa, I verontschuldiging, rechtvaardiging_
dlseolpare, I vt vrijpleiten, rechtvaardigen,
van een schuld vrijspreken; II ~rsi, vr
zich rechtvaardigen, zijn onschuld bewijzen_
dlseompagnare, zie scompagnare.
dlseonfessare, vt loochenen, (een bekentenis) herroepen, niet erkennen.
dlseonoseimte, agg ondankbaar.
dlsconoseenza, I ondankbaarheid, miskenning; onwetendheid.
dlseono'seere, vt miskennen, ondankbaar
zijn; veronachtzamen.
dlseonsentlre, vt niet toestemmen; lig
niet overeenstemmen; ~ da qc., van een
andere rneening zijn_
dlseonslgllare, vt afraden.
dlscontento, I agg ontevreden; II sost m
ontevredene.
dlseontlnuare, I vt ophouden met, staken,
onderbreken; II ~rsi, vr onderbroken
worden, uitscheiden; den sarnenhang
verliezen.
dlseontlnuazlone, I staking, onderbreking.
dlscontlnuita, I gebrek aan sarnenhang,
gaping, verbreking.
dlscontl'nuo, agg onsamenhangend, onderbroken, afgebroken.
dlsconvene'vole, dlsconvenlente, agg ongepast, onbehoorlijk.
dlsconvenlenza, I ongepastheid, onbetamelijkhell.
disc on venire, vi niet passen, niet betamen; van meening verschillen.
dlseordante, agg niet overeenstemmend;
ongelijk; onvereenigbaar.
dlscordanza, I verschil van meening, oneenigheid; J' wanklank.
dlscordare, vi niet overeenstemmen; niet
samengaan; ongelijk zijn; elkander niet
verdragen, niet bij elkander passen;
in oneenigheid, twist zijn.
dlscorde, agg oneensgezind, ongelijk, van
elkander afwijkend, onharmonisch, niet
bijeenpassend,
uiteenloopend,
tegenstrijdig.
dlseorde'vole, agg twistziek, onverdraagzaam; ongelijk.
dlseordla, I tweedracht, oneenigheid, meeningverschil; il pomo della ~, twistappel;
.-- Ira Ie parole e i latti, tegenspraak tl1Sschen de woorden en de daden.
dlsco'rrere, I vi (di qc) over iets spreken,
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zich onderhouden; kunnen spreken;
omloopen, heen en weer loopen; II vt
iets bespreken, behandelen; ne discorreremo! of ci discorrera! we zullen daar
nog weI eens over spreken; e via discorrendo, en zoo vervolgens, en zoovoorts; .-- co,~ qd, F met iem. vrijen,
loopen.
dlseorritore, m prater, praatjesmaker.
dlseorritrlce, I praatster, praatjesmaakster.
dlscorsa, I gedaas, nutteloos gepraat.
disc orsino, m kort, aangenaam gesprek;
korte onderhoudende verhandeling.
dlseorslvo, agg praatziek, sprekend; oordeelend, redeneerend; in gesprekvorm.
dlseorso, m gesprek, onderhol1d, voordracht, redevoering, rede; il ~ della
Corona, de troonrede; ~ della mente,
oordeelskrach t, overleg; dis corsi! allemaal praatjes! discorsi corti! pochi discorsi! kort en bondig! zonder veel praatjes; in via di .--, bij manier van spreken;
e un aUro~, dat is wat anders! lare dei
dis corsi, kletsen; i discorsi non fanno
larina, praatjes vullen geen gaatjes;
II p pass van discorrere.
dlscortese, agg onhoffelijk, onbeleefd.
dis cortesi a, I onbeleefdheid, onheuschheid.
dlseosce' ndere, zie scoscendere.
dlseosceso, agg zie scosceso.
dlseostare, I vt verwijderen, wegnemen,
wegdoen, ter zijde leggen; II ~rsi, vr
zich verwijderen, ter zijde treden; (fig)
~rsi dall' opinione di qd, van iem. gevoelen afwijken, verschillen.
dlseosto, I agg ver, verwijderd, veraf; II
avv ver, veraf.
dlscrasla, I T dyscrasie, kwaadsappigheid.
dlseredente, agg ongeloovig, twijfelt'nd.
dlscre'dere, I vt niet meer gelooven; het
geloof verliezen; geen geloof schenken;
.-- I' appetito, F den eetlust bevredigen;
II ~rsi, vr van meening veranderen.
discredit are, vt in diskrediet brengen, in
kwaden reuk brengen.
dlsere'dlto, m diskrediet, verlies van vertrouwen of van krediet.
dis ere panza, I verschil van meening; oneenigheid.
dlsere'seere, vi afnemen, verminderen.
dlseretamente, avv tamelijk; vrij goed, zoo
zoo.
dlscretezza, I matiging, maat; onderscheid.
dlscretlva, I onderscheidingsvermogen_
discretlvo, agg onderscheidend; lacolta
discretiva, onderscheidingsvermogen.
dlsereto, I agg gescheiden, afgezonderd;
voldoend; redelijk, matig; vrij goed;
tactvol; bescheiden, sober, terughoudend;
jorezzi discreti, matige prijzen; II sost m
bezadigd mensch.
dlscretorlo, m kloosterraad.
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dlscrezlonale, agg a't discretionnair; aan het
oordeel of goedvinden overgdaten; potere "'. macht van den rechter om naar
goeddunken te hande1en.
dlscrezlone, I onderscheidingsvermogen. ingetogenheid. bescheidenheid. terughouding; goeddunken. welgevall('n; anni
della "', jaren des onderscheids; giomi
di "'. $ respijtdagen a "'--. naar believen.
zooveel men wit; rendersi a '""". zich op
genade of ongenade ·overgeven; stare
(essere) a ,..., di qd. geheel van iem. athangen. geheel ter iemands beschikking
staan.
dlscrlmlnatura, f scheiding in 't haar.
dlscusslone, f verhandeling. bespreking. gedachtenwisseling; a't gerechtelijke bespreking. behandeling.
dlscusso, p pass van diseutere.
dlscu'tere, vt nauwkeurig onderzoeken
bespreken. behandelen; discussieeren;
a't gerechtelijk behandelen.
dlsdegnare, vt zie sdegnare.
dlsdegno, m zie sdegno.
dlsdetta, f opzegging (van abonnement
woning. pacht); opzeggingstermijn; herroeping, intrekking; fig ongeluk. wanbof;
ehe ",I e una ,....,1. wat een wanbof! wat
een tegenvaller! deveine; dar la '" a un
eonduftore. een huurder de huur opzeggen.
dlsdlcente, agg storend; onbetamelijk, ongepast.
dlsdlcenza, I zie seonvenienza.
dlsdlce'vole, agg zie disdieente.
dlsdlcevolezza, I ongepastheid. onbetamelijkheid.
dlsdlre, I vt cen belofte terugnemen, een
gezegde herroepen; opzeggen (een woning,
verdrag, pacht, de vriendschap enz.);
,...., qe a qd, iem. iets weigeren, verbieden.
afslaan; II ,....,rsi, vr zich terugtrekken,
zijn woord terugnemen; zichzelf tegenspreken. herroepen; mi disdico, ik herroep wat ik gezegd heb; HI vi of ",rsi, vr
niet passen, betamen, behooren; quest'
abita not' disdiee. die kleeding staat niet
slecht.
dlsdiJro, m oneer. schande, schandvlek.
dlseccare, vt verdrogen. uitdrogen; uitdorren, verdorren. wegteren.
dlseccatlvo, agg opdrogend, verdorrend.
dlseccazlone, I verdroging, uitdroging, verdorring.
dlsegnare, vt teekenen; fig schilderen, beschrijven; ontwerpen. plannen maken;
voornem('ns zijn; op iets rekenen; vooraf
verkondigen. aankondigen; '" e non eolorire. zijn plannen niet ten uitvOf'r brengen.
dlsegnatlvo, agg teeken-, beschrijvend.
dlsegnatore, m -trice, I teekenaar, ontwerper.
dlsegno, m I het teekenen, teekenkunst;

teekening, schets; 3 ontwerp, plan; 4grondplan; 5 voornemen, plan. doel; '" di
legge, wetsontwerp; Ie tre arti del ,...." de
drie beeldende kunsten (pittura, scultura
e architettura); aver '""", in goede verhoudingen (gebouwd) zijn; colorire un '""". een
plan uitvoeren; lar ,...., S11 qe. ergens op
rekenen; per ,.." met opzet, met voorbedachten rade.
dlseguale, zie disuguale.
dlsellare, vt afzadeIen.
dlsenflare, I vt doen slinken. de gezwollenheid wegnemen; H vi sIinken.
dlsensato, zie insensato.
dlsenterla, I disenterie.
disequlllbrare, vt het evenwicht doen vcrliezen; H vi het evenwicht verliezen.
disequlll'brlo, m verstoord evenwicht; onevenwichtigheid; wanvcrhouding.
dlserbare, vt wieden.
dlseredare, vt onterven.
dlseredato, p pass & agg onterfd; zonder erfgenaam; i diseredati, de proletariers, de
armen.
dlseredazlone. f onterving.
dlserede, m onterfde, niet ervende.
dlserrare, zie disserrare.
dlsertamento, m verwoesting, vernietiging.
dlsertare, I vt verwoesten, te gronde rich ten;
ontvoIken; II vi ~ deserteeren; F zich
heimelijk uit de voeten maken.
I dlserto, agg verwoest; Ieelijk toegetakeld,
misvormd; eenzaam, verlaten; gedeserteerd.
2 ® dlserto, agg klaar, duidelijk; welbedlsertore, m deserteur.
[spraakt.
dlserzlone, f desertie.
dlsfacimento, m verwoesting, vernietiging,
ontbinding; afbreking.
dlsfacitura, f I afbreking. slooping, verwoesting; 2 afbraak, puin.
dlsfamare, vt zie sfamare.
dlsfare, I vt I losmaken; 2 verwoesten, omverhalen, sloopen; vernietigen. te gronde
richten; 3 weerleggen, teniet doen; 4demonteeren, uiteennemen; 5 ~ verslaan;
6 doen oplossen, doen smelten; '""" un
baule. een koffer uitpakken; II ,....,rsi. vr
losgaan, uiteenvallen; smelten. oplossen;
zich ontbinden (Hjken); ,....,rsi di qc. zich
van iets ontdoen, zich iets van den hals
schuiven; -rsi d'una persona. zich van
iem. afmaken, iem. afschepen.
dlsfatta, f nededaag.
dlsfattl' ccio, I agg braakliggend, braak; II
sost m braakland.
dlsfatto, p pass & agg losgemaakt; verwoest;
gescheurd; vervallen; verslagen; cadavere
"'. tot ontbinding overgegaan lijk.
disfavlllare, vi zie sfavillare.
dlsfavore, m ongenade; ongunsti nadee1.
schade.
2
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dlsfavore'vole, agg ongunstig; nadcelig.
dlsfavorlre, vt tegenwerken; onwelwillend
behandelen; ach terui tzetten.
I onderscheiden van, het
onderscheid uitmaken (tusschen); 2 bijeenschikken, sorteeren; II ~rsi, vr zich
onderscheiden van, afwijken.
dlsferrare, zie sferrare.
dlsflda, f uitdaging, uittarting.
dlsfldare, vt uitdagen, tarten.
dlsflgurazlone, t misvorming, verminking.
dlsfloramento, m onteering, verkrachting.
dlsfiorare, vt onteeren, verkrachten.
dlsfogare, zie stogare.
dlsfogllare, zie sfogliare.
dlsformare, vt vervormen; misvormen, mismaken.
dlsformato, agg mismaakt.
dlsforme, agg verschillend, afwijkend in
vorm.
dlsformita, t verscheidenheid, ongelijkheid,
wanverhouding; misvorming, wanstaltigheid.
dlsfrenare, zie sfrenare.
dlsfrenato, agg losbandig.
dlsgangherare, zie sgangherare.
dlsgarbare, vi mishagen, niet bevallen.
dlsgarbo, m onbeleefdheid; slechte manieren.
dlsglu'gnere of dlsglu'ngere, I vt scheiden,
losmaken; uitspannen (uit het juk); afspannen; II ~rsi, vr scheiden; uiteengaan;
uit het lid gaan.
dlsglungimento, m scheiding, losmaking.
dlsgiuntamente, avv afzonderlijk; ieder voor
zich.
dlsgluntlvo, agg scheidend, scheidings-.
dlsgluntura, dlsglunzlone, f scheiding, losmaking, splitsing.
dlsgradare, 1vt minder achten; in den goeden
naam benadeelen; niet geschikt achten
(voor); niet in 't minst dankbaar zijn;
da disgradarne un ... , om een ... in de schaduw te stellen; II ~rsi, vr in graden vcrdeeld zijn; trapsgewijze afdalen.
dlsgrade'vole,. agg onaangenaam, onwelgevallig.
dlsgradlre, vi mishagen, niet aanstaan.
dlsgravamento, m ontlasting, vrijmaking,
ontheffing.
dlsgravare, vt vrijmaken (van hypotheken);
ontheffen (van beJastingen).
dlsgra'zia, t I ongeluk, tegenspoed; 2 ongenade; cadere in ~, in ongenade vallen;
portar ~, ongeluk aanbrengen; prendere
in,.... qd, tegen iem. afkeer opvatten; per
,...., bij ongeluk; toevallig; per mia ~,
ongelukkig voor mij; (prov) le disgrazie
non vengono mai sole, een ongeluk komt
nooi t aileen.
dlsgraziatamente, avv ongelukkigerwijze;
toevallig, bij toeval.
dlsgrazlato, agg ongelukkig, rampspoedig,

dlsferenzlare, vt
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rampzalig; slecht uitgevallen (werk); arte
disgraziata, moeiJijk, weinig opbrengend
ambacht.
dlsgregamento, m scheiding, ontbinding.
dlsgregare, I vt afscheiden, afzonderen, ontbinden, ver5trooien; II ~rsi, vr zich
afscheiden, oplossen; uiteenvallen, afbrokkelen.
dlsgregatlvo, agg scheidend, ontbindend, oplossend.
dlsgregazlone, f scheiding, ontbinding, op'
lossing; verstrooiing van lichtstralen.
dlsgrossare, zie sgrossare.
dlsguldo, m verkeerde bezorging (v. brief);
verdwaling; ontsporing.
dlsgustare, I vt den smaak kwetsen, doen
walgen, afkeerig maken; ~ qd, iemands
misnoegen opwekken; II vi onaangenaam
aandoen, afkeer inboezemen; III ~rsi, vr
een afkeer krijgen van, iets moe, beu
worden.
dlsgustato, p pass & agg afkeerig (van),
wars (van); geblaseerd.
dlsguste'vole, agg onaangenaam; onsmakelijk, walgelijk.
dis gusto, m tegenzin, afkeer, walging; dare
disgusti a qd, iem. onaangenaamheden,
ergernis bezorgen.
dlsgustosamente, avv afstootend, afkeerwekkend.
dlsgustoso, agg walglijk, afstootend; afkeerdlslare, zie desiderare.
[wekkend.
dlslgllIare, vt ontzegelen, het zegel verbreken.
dlslmballare, vi uitpakken.
dlslmpacciare, vt ontlasten, ontdoen van;
uit de verlegenheid helpen.
dislmparare, vt verleeren, afleeren.
dislmpegnare, vt van een plicht, verplichting ontheffen; ,..., un utfizio, een ambt
uitoefenen; ~ una nave, 4. een schip vlot
maken; II ~rsi, vr zieh van eene verplichting losmaken; uno si disimpegna
bene assai, iem. weet zich er goed uit te
redden.
dlslmpegno, m vrijmaking (van een verplichting &); vlotmaking; abito di ,..."
kleedingstuk dat men onder aile omstandigheden kan dragen; studiare per - ,
studeeren om er maar af te zijn.
dlslmplegare, vt ontheffen (van een ambt).
dlslmplegato, agg werkloos, zonder betrekking.
dlslncagllare, vt 4. weer vlot maken.
dlsincantare, vi on ttooveren, on tgoochelen.
dlslncanto, m onttoovering; ontgoocheling.
dlslnfettante, I agg ontsmettend, desinfecteerend; II sost m ontsmettingsmiddel.
dislnfettare. vt ontsmetten, desinfecteeren.
dlslnfezlone, f ontsmetting; desinfectie.
disingannare, I 1't uit den droom helpen;
ontgoochelen, ontnuchteren, de oogen
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openen; II "'rsi, vr zijn dwaling inzien. dlsmontare, zie smontare.
disinganno, m ontgoocheling, ontnuchte- dlsmuo'vere, zie smuovere.
dis naturale, agg onnatuurlijk.
ring; teleurstelling.
disinnamorare, I vt verliefdheid doen be- dlsnaturare, vt onkenbaar maken; denatureeren, onbruikbaar, ongenietbaar maken.
koelen; II "'rsi, vr verkoelen (in liefde),
niet meer beminnen.
disnodare, vt ontknoopen, losknoopen; ontwarren, oplossen.
disinsegnare, vt het geleerde doen vergeten;
disnode'vole, agg gemakkelijk te ontwarren
het tegendeel leeren.
of los te maken.
dislnteressare, I vt schadeloosstellen; II
",rsi, vr geen be1ang meer in iets s tellen. dlsnudare, vt ontblooten.
disinteressatamente, avv op onbaatzuehtige dlsobbedlenza, t ongehoorzaamheid.
wijze.
disobbedlre, vt & vi niet gehoorzamen, ondisinteressatezza, t onbaatzuehtigheid.
gehoorzaam zijn.
disinteressato, agg belangeloos, onbaat- disobbllgante, agg onvrienclelijk, onheusch.
zuehtig; geen belang hebbend (bij).
dlsobbllgare, I vi ontslaan (v. e. plicht of
disinteresse, m onbaatzuchtigheid, belangeverbintcnis); II "'Ysi, vr zieh vrijmaken
loosheid; gebrek aan belangstelling.
van een verplichting; een verpliehting
disinvitare, vt eene uitnoodiging afzeggen.
vervullcn.
disinvolto, agg ongedwongen, vrij, onbe- dlsobbllgo, m vrijmaking, ontheffing van
vangen; parlare "', vrij, voor de vuist
een verplichting.
spreken.
dlsoccupato, I agg niet bezig, zonder be zigdisinvoltura, f onbevangenheid, ongedwonheidi II sost m leeglooper.
genheid; ongeneerdheid.
disoccupazlone, t werkeloosheid, ledigheid.
disio, zie desio.
disonesta, f I oneerbaarheid, onbetamelijkdisioso, zie desidcroso.
heid, zedeloosheid, sehaamteloosheid; 2
dlslstima, I veraehting, minachting, geringoneerlijkheid, eerloosheid.
sehatting.
dlsonestamente, avv onfatsoenlijk, oneerdlslstimare, vt verachten, minaehten, gebaar, sehaamteloos; oneerlijk.
ringsehatten.
dlsonesto, agg onfatsoenlijk, zedeloos,
dlslacciare, vt lossnoeren, losmaken (uit een
sehaamteloos; oneerlijk, eerloos.
strik).
dlsonoramento, m schending, onteering.
dlslattare, vt spenen.
dlsonorare, vt oneer aandoen; verleiden,
dlsleale, agg trouweloos, oneerliji<.
onteeren, sehenden.
dlslealta, t trouweloosheid, valsehheid.
dlsonoratamente, avv eerloos, onteerend.
dislegare, vt losmaken, vrijmaken.
disonore, m oneer, schande; eerloosheid,
eerlooze handeling, sehandvlek.
dislocamento, m waterverplaatsing (v. e.
schip).
dlsonore'vole, agg onteerend, oneen·oJ.
dlslocare, vi I zie slogare; 2 ontbinden (cen dlsoppilante, 1n middel tegen de vcrs topping.
leger &); 3 ~ troepen verdeelen over versehillende kantonnementen &.
disoppilare, vt 1: de verstopping wegnemen.
dlslocazlone, f I zie slogamento; 2 ontbinding disorbltante, agg exorbitant, buitellsporig.
(v. leger, optoeht &); 3 ~ legering (in ver- disorbitare, vt de grenzen, de maat te bui·
sehillende oorden), dislocatie.
ten gaan.
dlslodare, vt laken, afkeurcn.
dlsordinamento, m verwarring, wanorde.
dlslogare, zie slogare.
dlsordinare, I vt in wanorde brengen, doordlslogglare, zie sloggiare.
ecnwerpen; afgelasten; '" Itna teste, een
dlsmagllare, vt zie smagliare.
fcest afbestellen; '" il nemico, ~ den
dlsmaltare, I vt het email wegncmen; II
vijand in verwarring brengen; II "'rsi, vr
~si, vr springen, barsten (aan de opperin verwarring, wanorde geraken; III vi
vlakte).
een bandeloos leven leiden; brassell.
dlsmantellare, vt ~ ontmantelen.
dlsordlnatamente, avv dlsordlnato, agg ondlsmembrare, & zie smembrare &.
ordelijk; in wanorde; buitensporig; ondlsmemorato, zie smemorato.
matig; Iiederlijk.
dlsmesso, I p pass van dismettere; II agg bui- dlso'cdlne, m wanorde, verwarring; wanten gebruik, verouderd, opgegeven.
orclelijkheid, uitspatting, bande1oosheid;
disme'ttere, zie smettere.
ernstige schade; twist, oneenigheid; in "'-',
dlsmlsura, t overmaat; a "', op overmatige
onordelijk; casa in "', onordelijk lmis;
wijze, overmatig.
donna in "', slordige vrouw; luggire in "',
dismlsurare, vi & ",arsl, vr de grenzen, den
in wanorde vluehten; (prov) d'un '" nasce
un ardine, door scbade wordt men wijs.
maat te buiten gaan.
dismlsurato, agg bovenmatig, mateloos.
dlsorganlzzare, I vt desorganiseeren, ontredderen, ontwriebteo; in de war stureo;
dlsmodato, agg zie smodato.
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ontbinden; II ~rsi, vr in wanorde geraken, tot ontbinding, oplossing komen.
disorginanlzZ3zlone, I desorganisa tie; on tbinding; verwarring; ontwrichting.
dlsormegglare, vt .J, losmeren, de kabels losgooien.
dlsornare, vt ontsieren, van zijn tooi berooven.
dlsorpellare, vi het klatergoud wegnemen;
lig in zijn ware gedaante vertoonen; iem.
het masker afnemen.
dlsossare, vt uitbeenen (vleesch).
dlsossato, agg uitgebeend; zonder been, slap.
dlsossldare, vt (Chim.) desoxydeeren, zuurstof onttrekken (aan).
dlsotterare, zie dissotterare.
dlsotto, dl sotto, mod avv onder.
dlspacclare, vi I een depeche verzenden;
telegrapheeren; 2 afdoen, ten einde
brengen.
dlspa' cclo, m depeche, ijlbrief; telegram.
dlspantanare, vt uit het slijk trekken.
dlsparato, agg uiteenloopend, ongelijk, gescheiden.
dlsparecchlare, vt zie sparecchiare.
dlsparere, m versehil van mcening; oneenigheidi misverstand.
dl'sparl of dlspa'rl, agg (indecl) ongelijk versehil1end; numero ~, oneven getal.
dlsparlre, zie sparire.
dlsparita, t ongelijkheid, verschil.
dlsparte, in...." avv terzijde, erbuiten; andare
in ---, ter zij de gaan, zich verbergen;
lasciare in~, weg1aten, niet meerekenen;
mettere in ~, aehteruit steJlen.
dlspartlmento, zie spartimento.
dlspartlre, zie spartire.
dlsparuto, zie Spa1'~Jto.
dispendlo, m uitgaaf; kosten; ~ di tempo,
opoffering van tijd.
dispendlosamente, avv dlspendioso, agg kostbaar, duur.
dlspensa, f I uitdeeling (v. levensmiddelen);
2 spijs-, voorraadkamer; voorraadschuur;
.J, bottelarij; 3 aflevering (van een boekwerk); 4 dispensatie; ontheffing van cen
godsdienstige verplichting.
dlspensare, I vt I uitdeelen, verdee1en, (als
aalmoes) sehenken;
2 verlof verleenen;
dispenseeren, vrijsteJlen, ontheffen, ontslaan van een verplichting; ~ benedizioni,
zegen verspreiden; ~ i sacramenti, de
saeramenten toedienen; ~ if silenzio, het
stilzwijgen opheffen, II ~rsi, vr zich van
een zaak afmaken; zich van iets vrij
maken, zich ontslagen rekenen (van); III
vi dispensa tie geven.
dlspensa'rlo, m stadsapotheek; polikliniek;
wijkverpleging.
dispensatlvo, agg verdeelend, uitdee1cnd;
dispenseerend.
dlspensatore, m uitdeeler; opziehter op het

dispetto

aalmoeswezen (aan hoven); huismeester,
spijsmeester (in kloosters).
dlspenslera, t uitdeelster; keukenmeesteres.
dlspenslere, dlspenslero, In uitdeeler; spijs-,
keukenmeester; bottelier.
dlspepsla, I l' dyspepsie, sleehte spijsvertering.
dlspera'blle, agg vertwijfeld, hope1oos.
dlsperare, I vi wanhopen; ~ di qc, aan iets
twijfelen, de hoop op iets opgeven; II vt
wanhopig maken, de hoop opgeven;
esserc disperato dai medici, door de dokters opgegeven zijn; III ~rsi, vr vertwijfelen, wanhopig worden.
dlsperatamente, avv wanhopig, vertwijfeld;
razend.
dlsperato, I agg I wanhopig, hopeJoos; 2
razend; 3 ongeneeslijk, onherstelbaar, opgegeven (door de dokters); 4 gerulneere!,
aan lager wal; anima disperata, iemand
die voor niets meer terugdeinst; a caso ~,
in 't allerergste geval, als 't er op aan
komt; II sost In wanhopige; razende; geheel onbemiddeld persoon; gettarsi al ~,
zich aan de wanhoop overgeven; operare da
---, alles wagen, voor niets terugdeinzen;
alla disperata, I wanhopig, als een razende; 2 in allerijl; per~, als een wanhopige,
wanhopig; razene!.
dlsperazlone, t wanhoop, vertwijfeling; hopeloosheid; razernij; darsi alla~, zich aan
de vertwijfeling, wanhoop overgeven;
per ---, in de vertwijfeling, ten einde
raad.
dlsperdere, I vt I vernietigen, verwoesten;
2 verstrooien, uiteenjagen; 3 uitstralen
(eleetriciteit); ___ il leto, il parto, e!e
vrueht afdrijven; ~ Ie lorze, de kracht
versnipperen; ~ Ie illsidie, de listen
(Iagen) verijdelen; - un patrimonia, een
vermogen verkwisten; II ~si, vr in 't
ongeluk geraken; zich verstrooieu, versnipperd worden, uiteengaan.
dlsperdlmento, m verstrooiing, vernietiging,
verkwisting.
dlspergere, vt verstrooien, verspreiden; versnipperen.
dlsperslone, ! verstrooiing, versnippering;
dispersie, kleursehifting; vernietiging,
verkwis ting.
dlsperslvo, agg verstrooiene!; dispersief,
kleurschiftene!.
dlsperso, p pass (v. disperdere & dispergere)
& agg verstrooie!, verspreid.
dlspettare, I vt minaehten, geringsehatten;
II vi toornig worden.
dlspetto, I In I geringsehatting, minaehting;
2 schimp, hoon, sma ad; 3 toorn, gramschap; 4 wrevel, spijt; aver in ---, minaehten; montare in ~, boos worden; a ---,
ten spijt van, ondanks, trots; a --- suo,
hem ten spijt; per ,....., uit veraehting, ten
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hoon; II agg verachtelijk, laag; r-..I a Dio,
Gode onwelgevallig.
dispettosamente, avv hoonend, minachtend,
verachtelijk.
dlspettosc, agg hoonend, trotsch; geringschattenrl; verachtelijk; Iaag, gemeen;
onvriendelijk, wrevelig, spijtig.
dlsplacente, agg onaangenaam, onbehaaglijk; non r«. niet kwaad; essere ~ di qc,
iets betreuren, iets met Ieedwezen vernemen.
dlsplacere, I vi mishagen, niet aanstaan,
niet bevallen; ergernis veroorzaken; onaangenaam aandoen; leed doen; mi dispiace, het doet mij leed, het spijt mij;
non le dispiaccia, zou het u niet onaangenaam zijn, zoudt gij zoo goed willen zijn;
II sost m misnoegen, verdriet, leedwezen,
spijt; aver '"'-' di qC1 iets met leedwezen
vernemen.
displace'vole, agg onaangenaam, vervelend,
lastig.
dlsplacevolezza, t verdrietelijkheid, moeilijkheid, onaangenaamheid; mishagen,
dlsplacimento, m zie II dispiacere.
dlsplccare, vt losmaken, zie spiccare.
dfspfegare, vt zie spiegare.
dispfetato, zie sp ietato,
dlspluviale, m waterscheiding.
dispnea, f T ademnood.
dlspodestare, zie spodesiare.
dlspolpare, zie spoipare.
dlsponente, I agg beschikkend; II sost m
beschikker; erfla ter.
dlspo'nere, zie disporre.
dfsponl'blle, agg beschikbaar; X ter beschikking, non actief; camere disponibili,
leegstaande kamers: ragazza '"'-', vrij, nlet
geengageerd meisje.
dfsponibilUa, f beschikbaarheid; X nonactiviteit; in r - ' . op non activiteit; op
wachtgeld,
dlsponltfvo, zie dispositivo.
dlspopolare, zie spopolare.
dlsporre, I vt I regelen, in orde brengen; ordenen; 2 voorbereiden, schikken; 3 gereed maken; geschikt maken tot; 4 besluiten; '"'-' qd a fare qc, iem. overreden
om iets te doen; ~ una persona a sopportare una trista novella, iem. op een
treurig bericht voorbereiden; II <-rsi. or
zich voorbereiden; zich gereed maken;
zich schikken; III vi I beschikken, bepalen, beslissen, besluiten; z ho disposto
di abbandonare Firenze, ik heb besloten
Florence te verlaten; l'uomo propone e
Dio dispo-ne, de mensch wikt en God beschikt.
dfsposltlva, f l'1 heschikking; uitspraak.
dfsposftlvo, agg regelend, beschikkend, verordenend.

dlspositore, m beschikker; erflater.

disquisizione

dlspeslzlone, f I regeling, inrichting, schikking; 2 gesteldheid, ligging; toestand: 3
aanleg, geschiktheid, neiging, lust, zin;
4 innerlijke bouw: gezondheidstoestand,
lichaamsgesteldheid; 5 beschikking, dispositie; bepaling; disposizioni della legge,
bepalingen der wet; disposizioni testamentarie, uiterste wilsbeschikkingen; sono a
sua < , ik ben te uwer beschikking; mettere una cosa a " - I altrui, iets ter beschikking van een ander stellen.
dlspossessare, zie spossessare.
dispostezza, f goode regeling, ordening;
lenigheid; sierlijke lichaamsbouw.
dlsposto, I p pass & aeg geregeld, vastgesteld, bepaald; geneigd, gezind; bereid;
ben '"'-', I goed gebouwd; goed gezind,
goed gestemd; II sost m voorschrift, beschikking.
dlspotlco. agg despotisch; willekeurig, eigenmachtig.
dlspotismo, m despotisme; willekeur, dwingeIandij,
dlsprege'vole, agg verachtelijk.
dlspregiamento, m verachting, geringschatdlspreglare, zie disprezzare,
[ting.
dlspreglatlvo, I agg geringschattend, minachtend; een ongunstige beteekenis gevend of hebbend; II sost m woord met
ongunstige beteekenis, geringschattende
uitdrukking.
dlspreglo, m geringschatting, minachting.
dlsprezza'bile, agg verachtelijk; niet meetellend.
disprezzante, agg verachtend, hoogmoedig.
disprezzare, vt verachten, minachten, geringschatten; zich niet bekommeren am,
niet eerbiedigen (wetten).
dfsprezzatore, m ........,trice, f verachter; verach tster.
dlsprezzo, m minachting, geringschatting.
dfsprlglonare, zie sprigionare.
dfsproporzfone, f wanverhouding.
df'sputa, f dispuut, woordenstrijd; (geleerd)
twistgesprek; !'t pleidooi; twist.
dfsputa'bile, agg betwistbaar.
dlsputabilita, f betwistbaarheid.
disputare, I vi (su of di qc) disputeeren, redetwisten; twisten over; trachten te bewijzen; II vt I onderzoeken, beproeven;
2 bestrijden; 3 '" una causa,
eene zaak
verdedigen; disputarla can uno, met
iemand over iets twisten; III r-ersi una
cosa, elkaar een zaak betwisten.
disputatlvo, agg in dispuutvorm, dispuut-;
verklarend, onderzoekend.
dlsputatore, m disputant, (rede) twister.
dfsputazlone, f disputatie, geleerde twistrede.
disquillbrato, agg onevenwichtig, dwaas.
disquIsizlone, f nauwkeurig onderzoek; na..
sporing.

n
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dlssezlone, f ontleding; sectie.
dlsradlcare, zie sradieare.
dlssldente, agg afwijkend (van de leer);
dlsrugglnare, zie dirugginare.
andersdenkend; sost m & f dissident,
dlssacrare, vt ontheiligen, ontwijden.
andersdenkend.
dlssanguare, I vt bloed onttrekken, bloeddlssldenza,
f verschil van meening; afwijloos maken; fig uitzuigen; II ~rsi, vr al
zijn bloed verliezen, uitbloeden; al zijn
geld verliezen.
dlssanguato, agg bloedloos, uitgezogen.
dlssanguatore, m bloedzuiger; vampier.
dlssangulnare, vt van bloed reinigen (huiden).
dlssapore, m oneenigheid; misverstand.
dlssaporlto, agg smakeloos, flauw.
dlssecare, vt on tleden.
dlssecazlone, f zie dissezione.
dlsseccare, vt uitdrogen; verdorren; l' wegteren.
dlsseccatlvo, agg opdrogend; sost m opdrogend middel.
dlsselclare, vi de straat opbreken.
dlssellare, vt afzadelen.
dlssemlnare, vi uitstrooien, uitzaaien; fig
verbreiden, verspreiden.
dlssemlnazlone, f verspreiding, uitstrooiing;
kwaadwillig gerucht.
dlssennare, vi het hoofd op hoI brengen,
gek maken.
dlssennato, agg onzinnig, dwaas.
dessenslone, f oneenigheid, tweedracht.
dlssenso, m verschil van meening.
dlssenterla, f dysenterie.
dlssentlmento, zie dissenso.
dlssentlre, vi van meening verschillen, van
een andere meening zijn; niet overeenstemmen; non dissento eke ... , ik heb
er niets op tegen dat ...
dlssenzlimte, p pres & agg afwijkend in
meening, andersdenkend.
dlsseparare, vt separare.
disseppelllre, vt opgraven; fig weder aan
het licht brengen, aan de vergetelheid
ontrukken.
dlsserrare, I vi ontsluiten, openen; te voorschijn doen komen; ~ la lingua, beginnen
te spreken; II ~rsi, vr openg8an; uitbreken, te voorschijn komen; zijn oorsprong hebben.
dlssertare, vi geleerd redeneeren over iets.
dlssertatorlo, agg verhandelend, leerend.
dlssertazlone, f dissertatie; verhandeling.
dlsservlre, vi slecht bedienen; een ondienst
doen.
dlssestare, I vt verwarren;zijn geldzaken in
de war brengcn; II ~rsi, vr in wanorde
geraken; in slechte financieele omstandigheden geraken.
dlssestato, agg met schulden overladen,
diep in de schuld.
dlssesto, m geldnood, verwarde toestand
der geldzaken.
dlssetare, vi den· dorst stillen, lesschen.
dlssettore, m ontleder.

king in geloof; scheuring.

dlssl'dlo, m meeningverschil, oneenigheid,
tweedracht.

dlsslglllare, vt ontzegelen, openbreken (brieyen).

dlssl'I1abo, agg tweelettergrepig; sost tweelettergrepig woord.

dlsslmllare, agg uit ongelijke deelen bestaand;

ongelijksoortig.
agg ongelijk; ongelijksoortig,
verschillend.
dlsslmulare, vt & vi verbergen, verhelen,
ontveinzen; doen alsof men iets niet bemerkt; non Ie dissimulo cI:e •.. ik verhee1
u niet dat ...
dlsslmu lata mente, avv geveinsd, heimelijk.
dlsslmulatore, m veinzer, huichelaar.
dlsslmulazlone, f veinzerij, geveinsheid.
dlsslpamento, m zie dissipazione.
dlsslpare, I vi verstrooien, verdeelen, oplossen; verkwisten; (fig) ~ un dubbio,
een twijfel wegnemen; II ~rsi, vr zich
verstrooien, oplossen; vervliegen, verdwijnen.
dlsslpato, p pass & agg verstrooid; losbandig.
dlsslpatezza, f verstrooidheid; losbandige
levenswijze, losbandigheid, verkwisting.
dlsslpatore, m ~trlce, f verkwister, -ster.
dlsslpazlone, f verstrooiing; verstrooidheid;
verdrijving, vervlieging; verkwisting,
verspilling.
dlssocla'blle, agg ontbindbaar, scheidbaar'
dlssoclare, vt scheiden, losmaken, ontbinden.
dlssoclazlone, t scheiding, ontbinding; uiteenvalling.
dlssodare, vi omploegen, ontginnen.
dlssolu'blle, agg oplosbaar.
dissolublllta, f oplosbaarheid.
dlssolutamente, avv bandeloos, losbandig.
dlssolutezza, f bandeloosheid, losbandigheid, uitspatting, liederlijkheid.
dlssolutlvo, agg (Ckim) oplossend.
dlssoluto; agg opgelost; teugelloos, uitgelaten, schaamteloos, liederlijk.
dlssoluzlone, f I oplossing, ontbinding;
(Ckim) oplossing; 2 bande1oosheid, uitspatting; losbandigheid; andare in "'"',
tot ontbinding overgaan, oplossen.
dlssolvente, agg oplossend, losmakend;
ontbindend; beslissend; cagioni dissolventi, afdoende redenen.
dlssolvere, I vt oplossen, ontbinden; opheffen; vergaan; II "'"'Tsi, VT zich oplossen,
smelten, uiteengaan.
dlssomlgllante, agg ongelijk, verschillend.

dlssl'mlle,
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dlssomlgllanza, I ongelijkheid, verseheidenheid.
dlssomlgllare, vi -rsl, vr ongelijk, versehillend zijn, niet gelijken.
dlssonante, p pres & agg wanluidend; niet
overeenstemmcnd.
dlssonanza, I wanklank, rlissonant, vaIsehe toon.
dlssonare, vi wanluidend zijn, valseh klinken; lig niet samengaan.
dlssonnare, vi wekken; -rsi, vr wakker
dl'ssono, agg l' zie dissonante.
[worden.
dlssotterrare, vt uitgraven, opgraven; lig
aan de vergetelheid ontrukken, weder
aan 't lieht brengen.
dlssuadere, vt afraden, ontraden.
dlssuaslone, I ont-, afrading.
dlssuetu'dlne, I onbruik; ongewoonte.
dlssugare, I vt van het sap berooven, uitpersen, uitzuigen, uitmergelen; II -rsi,
vr het sap verliezen, uitdrogen, versehrompelen.
dlssuggellare, vt ontzegelen, openbreken.
dlssurla, I T dysurie, pijnlijke urineloozing.
dlstaccamento, m losmaking, scheiding,
losgemaakte zaak; ~ detaehement; lig
vervreemding, losheid.
dlstaccare, I vt losmaken; ~ detaeheeren;
II vi (Pitt) good (tegen den aehtergrond)
uitkomen; III -rsi, vr loslaten, 105gaan; fig zieh vrij maken; zieh scheiden.
dlstacco, m losmaking, seheiding; verwijdering; het zich losrukken.
dlstante, agg vel', afgelegen.
dlstanza, f afstand; tig verschil, onderSCheid; starsi a una rispettosa - , zich
op een eerbiedigen afstand houden.
dlstanzlato, agg sp afgevoerd nit de ranglijst, gedisqualifieeerd (paard op wedren).
dlstare, vi verwijderd, afgelegen zijn.
dlstemperare, zie stemperare.
dlstendere, I vt uitstrekken, uitrekken,
rekken; uitspreiden; dooden, neervellen;
op sebrift zetten, uitwerken; - il burro
sul pane, boter op het brood smeren;
- un pugno, een vuistslag geven; - sulla
tela, op linnen spannen; II -rsi, vr zieh
uitstrekken, uitrekken, uitbreiden, verspreiden; uitzetten; reiken; mt distendo
un po' sul letto, ik ga wat op bed liggen; -rsi e sbadigliare, zich uitrekken
en gapen.
dlstendl'blle, agg rekbaar; uitzetbaar.
dlstendlmento, m rekking, uitrekking; uitbreiding; verspreiding; verlenging; uitzetting; uitvoorigheid, uitweiding.
dlstendlno, m ijzerpletterij, plaatijzerfabriek.
dlstendltura, f zie distendimento.
dlstenebrare, vt den nevel wegnemen, ophelderen.

distogliere

dlstenslone, I uitstrekking, uitbreiding.
dlstesa, I uitgestrektheid; vlakte; omvang;
grootte; wijdte; laag; uitvoorige besehrijving of schildering; a (alla) _, I
uitvoerig; 2 zonder tussehenpoozen, ononderbroken;
dlstesamente, avv I uitvoerig; 2 ononderbroken, zonder tussehenpoozen.
dlsteso, I p pass & agg uitgerekt, uitgebreid;
uitgespreid; uitgestrekt; ruim; glad, plat;
capelli distesi, glad haar; dittongo - ,
(Gram) tweeklank, waarvan elke letter
afzonderlijk 11itgesproken wordt; - in
terra, op den grond uitgestrekt Jiggend;
[ungo -, languit; scrivere un nome per
- , een nllam voluit sehrijven; II sost m
sehriftelijke verhandeling, memorie.
dlstessere, zie stessere.
dl'stico, m distichon, tweeregelig vers.
dlstlllamento, m distilleering, distillatie.
dlstlllare, vt distilleeren; overhalen; vi druppelen, uitdruipen; ,..", del sudore, druipen
van 't zweet.
dlstlllato, agg gedistilleerd; acqua distillata,
gedis tilleerd water.
dlstlllato'lo, m di,tilIeertoestel, distilleerkolf.
dlstlllatore, m distillateur, likeurstoker.
dlstlllazione, I distillatie, overhaling.
dlstlllerla, I distilleerderij, likcurstokerij.
dlsti'nguere, I vt onderscheiden; erkennen,
duidelijk zien; opmerken, bemerken;
2 afzonderen, verdeelen; 30nderseheiden,
den voorkeur (voorrang) geven; distinguo,
ik maak een onderseheid, ik begrijp; - qd
a un certo segno, iemand aan eell bepaald
teekell herkennen; un' opera i1~ diverse parti, eell werk in vcrsehillende
deelen afdeelen; II ,..",rsi, vr zieh onderseheidell.
dlstingul'blle, agg kenbaar, onderkenl>aar.
dlstlnta, I lijst; factuur; prijslijst; koorslijst; spijslijst.
dlstintamente, avv I duidelijk, helder; 2
ieder afzonderlijk, onderscheiden; 3 met
onderscheiding.
dlstlntlvo, m onderscheidingsteeken, distinctief; agg onderseheidend; kenmerkend;
segno - , onderscheidingsteeken.
dlstinto, p pass & agg onderseheident duidelijk, klaar, bepaald; uitmuntend; gedistingeerd; idee distinte, hclclere denkbeelden.
dlstlnzlone, I onderscheiding; onderseheid;
verschil; eerbied; eer; distinctie, fijne
besehaving; a ~, ter onderscheiding;
senza --, zonder onderseheid; trattare
con - , met eerbied, onderseheiding behandelen.
dlst6gliere, I vt afbrengen (van een plan),
afleiden; aftrekken; afraden; '" l' attenIfione da qc, de opmerkzaamheid van iets
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dlstruttlvo, agg verwoestend, vernielend;

afleiden; II --rsi, vr laten varen; zich
afwenden van, afzien van.
dlstogllmento, m het afleiden, afbrengen,
afrading.
dlstolto, p pass van distogliere.
dlstorcere, vt zie storcere.
dlstorcimento, m verdraaiing; gewrongcllheid.
dlstornare, zie stomarc.
dlstorre, zie distogliere.
dlstorslone, f verwringing, verdraaiing; verstuiking.
dlstorto, zie storto.
dlstral'blle, agg verstrooibaar; afleidbaar.
dlstrarre, 1 vt aftrekken, afleiden, verstrooien, losrukken; uittrekken; afhouden (v. e. arbeid); onttrekken (aan een
bestemming); uitrekken (een lichaamsdee 1); II ~rsi, vr verstrooid zijn; zich
verstrooien, zkh vermaken.
dlstrattamente, avv verstrooid, afgetrokken
dlstratto, p pass & agg afgeleid; verstrooid,
onoplettend.
dlstrazlone, I I verstrooiing, afleiding, vermaak; 2 verstrooidheid, onoplettendheid;
3 afwending, onttrekking; verduistering;
4 uitrekking; uitzetting; -- muscolare,
spieruitrekking; lar qc per --, iets doen
ter ontspanning (afleiding).
d Istretta, I nood.
dlstretto, m district; gebied; agg ingesloten;
nauw; zie ook stretto.
dlstrettuale, agg districts-.
dlstrlbulre, 1 vt verdeelen, uitdeelen; schenken; verspreiden; regelen; II --rsi, vr
zich verdeelen; verdeeld worden.
dlstrlbutlvo, agg uitdeelend, verdeelend;
toewijzend; 1I0mi distributivi, indeelingswoorden.
dlstrlbutore, m --trice, f verdeeler, rondbrenger, bezorger, besteller; oster.
dlstrlbuzlone, I verdeeling, distributie;
uitdeeling; indeeling (van kamers); bezorging (v. brieven).
.
dlstrlgare, vt losmaken, afscheidell.
@dlstrl'ngere, vt met kracht samendrukken,
vast toetrekken; lig in toom houden,
beangstigen, verontrusten; eng samensnoeren; aandrijven, noodzaken, insluiten, helegeren.
dlstru'ggere, 1- vt verwoesten; verdelgen,
uitroeien; lig vernietigen, omverwerpen; verteren; doen versmelten, oplossen;
il male 10 distrugge, de kwaal verteert
hem; II ~rsi, vr vervallen; wegteren, te
gronde gaan; --rsi di desiderio, vergaan
van verlangen.
dlstruggl'blle, agg vernielbaar, vergankelijk.
dlstruggltlvo, agg zie distruttivo.
dlstruggltore, m verwoester, vernieler.
dlstruttl'blle, agg vernielbaar, vergankelijk.

destructief.

dlstrutto, p pass van distruggere.
dlstruttore, m verwoester; agg verwoestend.
dlstruzlone, I verwoesting, vernietiging;
omverwerping;

ondergang.

dlsturbare, 1 vt storen, verstoren, in wanorrle brengen, onderbreken; last veroorzaken; verontrusten, in de war brengen; scusi se la disturbo, verontschuldig mij als ik U stoor; II ......,rsi,
vr zich ongerust maken; zich moeite,
last op den hals halen; non si disturbi,
n01~ e nulla, maak U maar niet ongerust
het is niets.
dlsturbatore, m verstoorder; agg storend.
dlsturbo, m storing; onrust, verwarring;
last, ongemak; hinderpaal; zware zorg,
verdriet; -- di salute, lichte ongesteldheid; di stomaco, bedorven maag;
prendersi il - , zich de moeite geyen,
de moeite nemcn.
dlsubbldlente, agg ongehoorzaam.
dlsubbldlenza, f ongehoorzaamheid.
dlsubbldlre, vi ongehoorzaam zijn, niet gehoorzamen.
dlsuguagllanza, f ongelijkheid, wanverhouding.
dlsuguagllare, vt onge!ijk; vcrschillend maken.
dlsuguale, agg ongelijk, oneffen, niet hetzelfde.
dlsumanare, 1 vt tot een onmensch, onmenschelijk maken; II -rsi. vr onmenschelijk worden, verdierlijken.
dlsumano, agg onmenschelijk.
dlsumare, vt opgraven.
dlsumazlone, I opgraving.
dlsumldlre, vt de vochtigheid benemen;
dlsu'ngere, vt ontvetten
[uitdrogen.
dlsunl'blle, agg scheidbaar, deelbaar.
dlsunlone, f scheiding; fig oneenigheid,
tweedracht.
dlsunlre, 1 vt scheiden; lig oneenig rnaken, tweedracht zaaien; II --rsi, vr zich
scheiden, oneenig worden.
dlsunltamente, avv gescheiden, niet eensgezind, in tweedracht.
dlsunlto, p pass & agg gescheiden; ongelijk,
ongelijkmatig; fig oneenig, in strijd
levend.
dlsurla, f
dysurie, pijnlijke urineloozing.
dlsusanza, I onbruik.
dlsusare, I vt niet meer gebruiken,ongebruikt
laten, verwaarloozen; niet meer bezoeken (eene plaats); afwennen; (prov) chi
non usa disusa. wie zich niet oefent,
verliest de vaardigheid; II """rsi, vr afwennen, buiten gebruik raken.
dlsusato, p pass & agg verwaarloosd;
buiten gebruik, verouderd, afgeschaft;
ongewoon.
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dlsuso, m het niet gebruikt worden; onbruik; cadere in ~, in onbruik geraken.
dlsutlla'cclo, m deugniet, dagdief; agg tot
niets deugend.
dlsu'tIIe, agg nutteloos, ondeugdelijk, ongeschikt; nadeelig.
dlsutllmente, avv zonder het minste nut.
dlsvalorare, vt verzwakken, de waarde ontnemen.
dlsvanta'gglo, m nadeel; zie svantaggio.
dlsvarlare, zie svariare.
disvelare, zie svelare.
disvellere, zie svellere.
dis ventura, f zie sventura.
dlsvestlre zie svestire.
disviare, vt op een dwaalweg brengen;
fig verleiden, weglokken, afbrengen van.
disviatezza, f verdwaling, afdwaling.
disvigorlre, zie svigorire.
dlsvlluppare, zie sviluppare.
dlsvltlcchlare, zie sviticchiare.
dlsvolere, vi niet meer willen, zich anders
bezinnen.
disvillgere, zie svolgere.
dltale, m vingerhoed, yinger van een handschoen (om een zieken yinger), vingerling.
dltata, t knip met den yinger; vingerafdruk;
una ~ di manteca, cen vingertop vol
pommade.
Dlte, m (Mit)Pluto, god der onderwereld;
de onderwereld.
dltegglatura, f l' vingerzetting.
dltlno, m (Pi ~i & ~a), kleine yinger, vingertje.
dltlrambegglare, vt dithyramben maken,
zingen.
dltlra'mblco, agg dithyrambisch, geestdriftig.
dlUrambo, m dithyrambe, lofzang ter eere
van Bacchus; geestdriftige lierzang.
dlto, m (Pi ~i & ~a), I yinger, teen; 2
een yinger breed, lang, hoog; slokje;
~ antllare, ringvinger; ~ grosso, groote
teen; r1uim; ~ indice, wijsvinger; ~ medio
middelvinger; ~ mignolo, pink; (mod
avv) a un ~, van zeer nabij, op een haar
na; ando a un ~ eke... het scheelde
maar een haar of ... ; a mena dito, precies, op zijn duimpje; aver Ie dita d'oro,
vlug met de Yinger zijn (in 't handwerken); aver ~ma cosa sulla punta delle
dita, iets op zijn duimpje, in de puntjes
kennen; darsi del ~ nell' occkio, zich
zeer vergissen, zichzelf schade berokkenen; essere dita della stessa mano, in denzelfden toestand verkeeren; essere come
Ie dita della mano, goed bij elkaar passen;
me la sano legata al ~, ik heb het om mijn
yinger gewonden, ik zal het niet ver·
geten; mordersi Ie dita, zich op de vingers bijten van ergernis; mostrare a ~,
met den yinger aanduiden, nawijzen;
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porsi il '" alia bocca, den yinger op den
mond leggen, stilzwijgen aanbevelen;
toccare il cielo col ~, met de hand aan
den hemel komen, buiten zichzelf van
vreugde zijn; (prov) se gli date un ~ vi
piglia la mana, als men hem een yinger
geeft, neemt hij de geheele hand.
di'tola, t ~ boschkoraal, soort paddenstoel.
dl'tono, m l' interval van twee heele tonen.
ditta, f firma, handelsnaam, handelshuis.
di'ttamo, m ~ esschenkruid, vuurwerkplant.
dlttatore, m dictator.
dittatoriamente, avv dictoriaal, onbeperkt.
dlttatilrlo, agg dictatoriaal, gebiedend.
dittatura, f dictatunr.
dl'ttero, agg tweevleugelig.
dl'tUco, m diptiek, dubbelpaneel, twee-Iuik;
dub bel ivoren tafeltje.
dittilngo, m tweeklank.
diuresi, f l' diurese, urineloozing.
dluretico, agg l' diuretisch, urineafdrijvend.
diurnale, m dagelijksch gebedenboek; dagboek; agg dagelijksch, dag-.
diurno, m dagelijksch gebedenboek, diurnaal; agg tot den dag behoorcnde, dag-;
dagelijksch.
diuturnatamente, avv gedurende langen
tijd.
diu turn Ita, flange duur.
dluturno, agg langdurig, lang aanhoudenrl.
diva, f godin; fig geliefde; goddelijke zangere<;, diva.
dlvagamento, m afdwaling, afwijking; verstrooiing, ontspanning.
divagare, I vi afdwalen; ronddolen, zwerven;
II vt doen afdwalen, van het (zijn) onderwerp afbrengen; III ~rsi, vr zich
verstrooien, zich ontspannen; den draad
kwij t r aken; raaskallen.
dlvagazlone, f zie divagamento.
dlvallare, vi & ~rsi, vr afdalen (in 't dal);
ondergaan, zinken.
dlvampamento, m ontvlamming; opvlammingo
.
dlvampare, vi opvlammen, in vlammen opgaan; vuur vatten; ontbranden.
dlvano, m divan°.
dlvanzare, vt inhalen; voorbijstreven, overtreffen.
dlvaricare,
vt openen; uiteentrekken;
II ~rsi, vr uiteengaan, zich verwijden;
zich vertakken.
divaricazlone, f verwijding; vertakking.
diva'rlo, m verscheidenheid, onderscheid.
divastare, zie devastare.
divedere, vt dare a ,...." duidelijk toonen,
te verstaan geven; per dargli a '""-' eke • .•
om u te bewijzen dat ...
divellere, vt losscheuren; uitrukken, ontwortelen.
diveItare, vt bearbeiden, omspitten; ontginnen.
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dlvelto, m omgespit land, ontgonnen veld;
agg ontgonnen, omgespit.
dlvenlre, vi I worden; veranderen; 2 komen,
aankomen; 3 gebeuren.
dlventare, vi worden, veranderen in; ,...,
1'0SSO, rood worden, blozen; di solido
e diventato fluido, van vast is het vloeibaar geworden; a quelle parole diventa
di mille colori, bij die woorden veranderde hij telkens van kleur; e diventato
eke non si riconosce Pii, , hij is zoo veranderd dat men hem niet meer herkent;
come e diventato! wat is hij veranderd!
'dlverblo, m samenspraak, F woordenwisseling, woordenstrijd.
dlvergente, p pres & agg uiteenloopend, versehillend.
dlvergenza, t divergentie, het uiteenloopen
van twee Jijnen; ,..., di opinioni, versehil
van meening.
dlvergere, vi, uit elkaar loopen, divergeeren,
een verschillende richting nemen; assaI
afwijken; risponda a tono e non diverga,
spreek ronduit zonder uitvluchten.
dlversamente, avv verschillend, anders.
dlverslflcare, I vt anders maken, veranderen; II vi verschillend, anders zijn, verschillen, afwijken; een verschil maken;

questo diversifica molto da cia, che mi
avevi dettG, dit is heel wat anders dan
hetgeen gij mij gezegd hebt; III ,..."si, vr
versehillend worden, afwijken.
dlversiflcazlone, t afwisseling, verandering,
afwijking.
dlverslone, f afleiding, verandering van
riehting, andere wending; ~ diversie,
afleiding; verstrooiing.
dlverslta, t verseheidenheid, afwijking,
ongelijkheid.
dlverslvo, m afleidingskanaal; versehiI;
afleiding; lira Piu, lira meno non fa ,..."
een lira meer of minder doet er niets toe.
dlverso, agg verschillend, ongelijk; ® buitengewoon, nooit gezien, monsteraehtig;
guerra diversa, monsterachtige, woeste
oorlog; II (pron) diversi, verscheidene,
vele, menig; III avv anders, verschillend.
dlversi'lrlo, m toevluchtsoord.
dlvertente, agg vermakelijk, onderhoudend.
dlverte'vole, zie divertente.
divertimento, m afwijking; afieiding, vermaak; ontspanning: vreugde; vermakelijkheid; ,.... musicale, licht muziekstuk;
quel bambino il ,..., della famiglia, dit
kind is de vreugde van het huisgezin.
dlvertlre, I vt afieiden; verstrooien, vermaken; (kinderen) bezighouden; II ,..."si, vr
afwijken; zich vermaken, verstrooien.
dlvettare, vt aftoppen, de top pen snoeien.
dlvezzare, I vt ontwennen, afwennen;
spenen; II ,..."si, vr zich ontwennen,
zich afwennen.
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dlvezzo, agg afgewend, ontwend.
dlvlare, zie deviare.
dlvlatamente, avv terstond, zonder dralen;
regelreeh t.
dlvlato, avv zie diviatamente; agg regelrecht,
direct.
dividendo, m $ dividend.
dlvl'dere, I vt deelen, verdeelen, afdeelen,
scheiden; splijten, openen; verdeeldheid
zaaien; ,..., il tempo, I' de maat slaan;

Ie A lpi dividono l'Italia dalla Germania,
de Alpen scheiden ItaW! van Duitschland; II ,..."si, vr zieh verdeelen, scheiden;
het oneens worden, oneenigheid krijgen;
si divisero da buoni amici, zij scheidden
als goede vrienden; ,...,rsi in tante cose,
zich in veel dingen versnipperen; aan
veel tegelijk denken, veel dingen tegelijk
ondernemen; III assai uit elkander gaan;
scheiden van tafel en bed; afrekening
houden.
dlvletare, vt verbieden.
dlvleto, m verbod; weigering; veto, eensuur; vasten; ,..., d'attissione, verboden
aan te plakken; aver ,..., da un luogo,
geen verlof hebben om een plaats te
betreden; essere in ,..." gerechtelijk belet
zijn in 't uitoefenen van een ambt; levar
il ,..." het verbod, beletsel opheffen.
dlvlnamente, avv goddelijk; verrukkelijk,
onovertroffen.
dlvlnare, vt vooruitzien, voorzeggen, voorspellen, profeteeren; raden.
dlvlnatore, m ,...,frlce, f ziener, waarzegger;
zieneres, waarzegster.
dlvlnati'lrlo, agg voorspellend, wichelaars-,
waarzeggers-; verga divinatoria, wiehelroede.
dlvlnazlone, f waarzegging, voorspelling;
ingeving; waarzeggerij.
dlvlncolamento, m het heen en weer bewegen, gedraai.
dlvlncolare, I vt draaien, wenden, keeren,
krommen, heen en weer bewegen;
,..., la coda, met den staart kwispelen;
II ""'rsi, 'Ill' zich wenden, keeren, draaien,
zich loswinden.
dlvlncollo, m voortdurend heen en weer
gedraai.
dlvlnltil, f goddeJijkheid; godheid; God;
dottol'e in ,..." dokter in de godgeleerdheid.
dlvlnlzzare, 'Ill vcrgoddelijken; vergoden.
dlvlnlzzazlone, f vergoddelijking; vergoding.
divino, I agg goddelijk; bovenaardsch; vcrheven; fa divina volonta, de wiI Gods;
II sost m I het goddeJijke; 2 godgeleerde.
dlvlsa, t I deeling, verdeeling; 2 seheiding
(del' haren); 3 dienstkleed, ordeskleed;
uniform; livrei; 4 wapen, zinnebeeld;
5 kenspreuk, devies; $ wissel op het
buitenland; ,..., di animi, tweedracht,
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dlzlona'rlo, m woordenboek.
dlzlone, f I dictie. wijze van zeggen, voor-

verdeeldheid; senza ,....." zonder onderscheid; ha la ,....., torta, hij draagt een
scheeve scheiding; far Ie divise, met
clkaar afrekenen.
dlvlsamente, avv afzonderlijk.
dlvlsamento, m deeling, indeeling, rangschikking; plan voornemen; sieraad,
kenteeken; goed ingedeeld verhaaI.
dlvlsare, I vt I deelen, indeelen; 2 regelen;
3 zich voornemen, van plan zijn; 4 overdenken; ontwerpen; II vi voornemens,
van plan zijn.
dlvlsatamente, avv duidelijk; bepaald; goed
geregeld.
dlvlsa 'bile, agg deelbaar.
dlvlsabllita, f deelbaarheid.
division ale, agg afdeelings-, clivisie-; moneta
,....." pasmunt.
dlvlslone, t I deeling, verdeeling; 2 indeeling, regeling. rangschikking; 3 X afdeeling, divisie; 4 afdeeling (in een ministerie); 5 aan tal. getal; 6 verdeeldheid,
meeningsverschil; 7 verschil. afwijking;
8 scheiding; capo di ,.....,. afdeelingschef;
generale di ,.....,. X divisiegencraal; in
maggior ,....." in grooten getale.
dlvlslvo, agg deelend, door deeling.
dlvilio, p pass & agg gedeeld. verdeeld; oneenig; in ,....." voor eigen rekening, afzonderlijk; per non ,....." gemeenschappelijk,
met vereende krachten.
dlvlsore, m deeler; mas sima comune ,....."
grootste gemeene deeler.
dlvlsorlo, agg deelend, scheidend; scheids-;
sost m tusschenschot. beschot; kamerschut.
dlvl' zia, f overvloed.
dlvo, agg godheicl, god; agg godclelijk.
dlvoramento, m het verslinden, verteren.
dlvoramonti, m indecl. ijzervreter; bluffer.
dlvorare, I vt verslinden, verscheuren; verteren, opmaken, verkwisten;
una
strada, een weg met groote snelheid afleggen; II vi gulzig eten. vreten; III ,.....,rsi,
vr verteren; ,....., dal desiderio, van begeerte
verga an.
dlvoratore, ,.....,trlee, agg verscheurend; verslinclend; fuoeo ,....." verterend vuur.
dlvorzlare, vi & ,.....,rsl, vr scheiden, zich
laten scheiden (uit den echt).
dlvorzlo, m echtscheicling; fig scheiding.
dlvoto, zie devoto.
dlvulgamento, m verbreiding, ruchtbaarmaking.
dlvulgare, I vt verbreiden, verspreiden,
ruchtbaar maken; rondstrooien; II ,.....,rsi,
vr bekend, ruchtbaar worden.
dlvulgazlone, f verbreiding, ruch t baarmaking, openbaarmaking.
dlvulslone, f
uitscheuring, verscheuring.
dlvulso, p pass van divellere; losgescheurd,
afgescheurd; losgerukt.
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dracht; 2 spreuk. gezegde; 3 rechtsgebied,
j urisdic tie.
do, m J- do. ut, eerste noot v. d. toonladdcr.
do', afkorting van dove.
doa'rlo, m weduwengeld.
dobla, f doblone, m dubloen.
dobletto, m bombazijn, streepjesgoed.
do'eela, f waterbuis, afvoerbuis; goot; stortbad, douche.
doeela'lo, m aanlegger van waterleidingen
enz.
doeciare, I vt overgieten, een stortbad geven,
doornat maken; II vi stroomen, afstroomen; neerdruppelen; III ,.....,rsi, vr een
stortbad nemen. zich afspoelen.
doeelatura, f stortbad, douche.
doecione, m rioolbuis; draineerbuis; fig dagdief.
doelmte, I agg leerend, onderwijzend; II m
docent, leeraar; libero docente, privaatdocent (aan hoogeschool).
docile, agg leerzaam. leidzaam, gedwee; fig
gcmakkelijk te bewerken of te hanteeren;
week; lenig.
doeillta, f leerzaamheid, leidzaamheid; gedweeheid.
doeilmente, avv leerzaam; gedwee, volgzaam.
docimasia, doclma'stiea, f docimasie, onderzoek van ertsen op hun metaalgehalte.
doeumentare, vt documenteeren, met bescheiden staven.
documento, m document, stuk, acte; bewijsstuk.
dodeeaedro, m regelmatig twaalfvlak.
dodeca'gono, m twaalfhoek.
dodlceslmo, num twaalfde; sost m twaalfde
deeI.
do'dlel, num twaalf; sost m twaalftal; neZ,....."
in het twaalfde j aar (eener eeuw).
dodlclna, f dozijn.
doga, f duig; ~ loodrechte streep in wapenschild.
dogale, agg den doge betreffend, doge-.
dogana, f douane; douanekantoor; tolkantoor.
doganale, agg douane-, tol-; franchigia ,....."
vrijdoll1 van invoerrechten; Zega ~, tolverbond.
doganlere, m douane, tolbcambte.
dogare, vt duigen. inzetten; IZI met loodrechte strepen versieren (wapenschild).
dogaressa, f ij) gemalin van den doge.
dogato, m ij) waardigheid van doge; ambtsduur van den doge, dogeschap.
doge, m ij) doge.
dogUa, f smart. pijn; kommer, zorg, leed;
doglie, PI wee en. barensweeen; (prov)
chi ha moglie, ha dogUe, wie eene vrouw
beeft, heeft leed.
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dogllanza, I klacht, bezwaar; bezwaarschrift, jammerklacht; rouw.

dilgllo, m vat; wijnvat, wijnkuip.
dogllosamente, avv smartelijk, droevig.
doglloso, agg smartelijk, pijnlijk, droevig;
deerniswekkend.

dilgma, & zie domma &.
dogo, m ~ dog.
dolce, I agg I zoet, aangenaam van smaak;
2 zacht, gemakkelijk te bewerken (hout,
marmer, ijzer); 3 zacht, mild (klimaat);
4 vriendelijk, zacht (manieren, woorden);
5 lief, dierbaar. waard; mio """ amico,
mijn waarde vriend; cavallo """ di bocca,
paard, dat zacht in den mond is; larina """,
kastanjemeel; lilato """, los weefsel;
ranna ~, zwakke loog; terra """, losse
grond, lichte grond; aver una vena di ,..."
een beetje onnoozel, dom zijn; tenere qd
a bocca "", iem. met zoete woordjes afschepen; 11 sost m zoetigheid, zoete smaak;
het zoete; vermaak, genot, vreugde; dolei,
PI bonbons, suikergoed, gebak; 111 avv
zacht, zachtjes; """ """, zachtjes aan,
langzaam aan, behoedzaam.
dolcemente, avv zacht, vriendelijk; bevallig,
sierlijk.
dolcezza, f zoetheid; zach theid, teerderheid,
bevalligheid; zoetvloeiendheid; weekheid;
genoegen, vreugde.
dolclamaro, agg bitterzoet.
dolclastro, agg zoetachtig, walgelijk zoet.
dolclficante, agg verzachtend, verzoetend.
dolciflcare, vi verzoeten, verzachten; """rsi,
vr zoeter, zachter worden.
dolclgno, agg lafzoet, zoetelijk.
dolclore, m zie doleezza.
dolcltu'dlne, I zachtheid; vreugde; onnoozelheid, domheid.
dolclume, m snoepgoed, suikergoed; lig
zoete woordjes, zoetsappigheid.
dolco, agg mild, zacht, vochtig (v. h. weer);
sost m zacht vochtig weer.
dollmte, p press & agg pijn1ijk, smartelijk;
bedroefd, spijtig; caso """, treurig geval;
parte """, I't klagende partij, Idager; son
""" di no1t .... , het spijt mij, dat ik niet.. ..
dolentemente, avv droevig, pijnlijk, smartelijk; klagend.
dolere, I vi pijn,leed doen, smarten, spijten;
a uno duole il corpo, iem. heeft pijn in
het Iijf; mi dftole la gala, ik heb pijn in de
keel; II """rsi, vr smart, leed, pijn gevoelen, spijten; zich beklagen, zich zorg
maken; mi dolgo tuUo da questa parte, ik
heb aan deze gansche zijde pijn; mi dolgo
di averti olleso, het spijt mij dat ik u beleedigd heb; si dolse appresso il M i1tistero,
hij beklaagde zich bij het Ministerie; ""'"'Tsi
di se stesso, zijn eigen ongelijk inzien,
zichzelf de schuld geven; -rsi di gamba
sana, zonder reden klagen; (prav) la
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lingua batte dove il dente duole, waar het
hart vol van is loopt de mond van over.
dollcchlare, vi een beetje pijn doen.
dollcocefalo, agg dolichocephaal, langschedilllaro, m dollar.
[delig.
dolmano, m dolman (huzarenbuis).
dolmenno, m dolmen, keltisch steenen altaar.
dillo, m I't arglist; bedrog; kwaadwilligheid;
opzet, dolus.
dolomite, m dolomiet, bitterkalk; Le Dolomiti, de Dolomieten.
doloml'tlco, agg dolomietisch.
dolorare, I vt smart veroorzaken; """ qd,
iem beweenen; II vi pijn, smart gevoelen;
III ""'"'Tsi, vr zich beklagen; treuren.
dolore, m pijn, wee; zorg, droefheid; levendig
misnoegen; oorzaak van leed; berouw;
tranen; dolori of dolori di pano, barenswee!!n; atto di,..." boetedoening; dar dei
dolori a qd, iemand zorg, Iced veroorzaken; i grandi dolori sono muti, diepe
smart is stom, heeft geen woorden.
dolorosamente, avv pijnlijk, smartelijk,
droevig.
doloroso, agg pijnlijk, smartelijk, droevig,
treurig; klagend; La Madre Dolorosa, de
Moeder der Smarten; voce doloTosa, klagende stem.
dolosamente, avv I't doleus, opzettelijk,
arglistig.
doloslta, I arglist, opzet; kwaadwilligheid.
doloso, agg bedriegelijk, arglistig; doleus,
kwaadwillig; lallimento - , frauduleus
bankroet.
doma'blle, agg tembaar.
domanda, I vraag; verzoek; bede; smeekschrift; I't eisch.
domandare, I vi vragen, verzoeken, bidden;
vorderen, verlangen, begeeren; I't eischen;
non se ne domanda! dat behoeft men niet
te vragen! dat spreekt vanzelf; II ""'"'Tsi,
vr zich noemen, heeten.
domanl, I avv morgen; (iron) nooit; doman
l'altro, overmorgen; """ mattina, morgenochtend; - a oUo, morgen over 8 dagen;
""" sera, morgenavond; oggi a me - ate!
heden ik morgen gij! mandare d'oggi in """,
van den eenen dag op den anderen uitstellen; II sost m volgende dag; attienti all'
oggi e tum ti lidare al - , houdt u aan het
heden en vertrouw niet op den dag van
morgen.
domare, I vt temmen, dresseeren; onderwerpen, beteugelen, dempen (opstand);
""" un incendio, een brand meester worden; II ""'"'Tsi, vr zich bedwingen, intoomen.
domatore, m """trice, I temmer; temster.
domattlna, avv morgenochtend.
domatura, I temming, dressuur.
Domeneddlo, Domlneddlo, m God de Heer,
de Heer God, O. L. Heer.
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dome'nlea, f Zondag; ~ delle palme. Palmzondag; (prov) chi ride il venerdi piange
la "'. op vreugde voIgt leed.
domenleale. I m zondagskleedij; feestkleed;
kommuniedoek; II agg zondagsch, Zondags-; orazione ~, Onze Vader (gebed).
domenleana, t Dominikaner non.
domenlcano, m Dominikaner monnik; agg
Dominikaner.
domestlea, t dienstbode.
domestleamente, avv huiseIijk, vertrou welijk.
domestleare, zie addomesticare.
domestlehezza, t vertrouweIijkheid, vriendelijkheid.
domestleo, I m bediende, huisdienaar; domestici, pi bedienden, dienstpersoneel; II
agg huiselijk, huishoudeIijk, huis-; tam;
vertrouwelijk; vriendeIijk; amico ~, vertrouwd vriend; animali domestici, huisdieren; cure domestiche, huiselijke zorgen;
terreno ~, bebouwd, in cultuur gebracht
land; questa ragazza e troppo domestica,
dit meisje is te familiaar; alla domestica,
huiseIijk, zonder omslag.
domlelllare, agg huis-; perquisizione ~ of
visita "', huiszoeking.
domlelllarsl, vr zich domiciIieeren, zich metterwoon vestigen.
domlelllato, agg wonend, gedomicilieerd.
domlel'1I0, m woonplaats, domiciIie; zetel
eener firma; '" coatto, gedwongen woonplaats; d'incerto ~, zonder vaste woonplaats.
domlna'blle, agg beheerschbaar, gemakkelijk te beheerschen.
domlnante, I agg overheerschend, heerschend; citta ~, hoofdstad; nota ~, I
groote quint, hoofdtoon in orgelmuziek;
II sost m heerscher.
domlnare, I vt beheerschen; overheerschen;
domineeren, den baas spelen; pretende di
~ tutti, hij wi! over allen den baas spelen;
II vi heerschen; III -,si, vr zich beheerschen.
domlnatore, m ",trice, f beheerscher; heerscheres.
domlnazlone, f heerschappij, overheersching; dominazioni, engelen van de 2e
hierarchie Iste groep; vostra D"" Uwe
Heerlijkheid (titel voor vorsten).
Domine, m 0 Heer! Heere God! (scherz) titel
voor priester; che - dici? wat zegt gij
toch in Godsnaam?
Domlneddlo, zie Domeneddio.
Domlnleana, Repubblica - , Dominicaansche Republiek (op HaIti).
doml'nlo, m heerschappij, macht; vrije beschikking;. domein; gebied; - diretto, !'1
werkeIijk bezit; - della legge, bereik der
wet; '" di se stesso, zelfbeheersching; utile, vruchtgebruik; essere di - pubblico,
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gemeengoed zijn; voor openbaar gebruik
bestemd zijn.
domino, m I !'1 bezitter; 2 dominospel;
'" utile, vruchtgebruiker.
domino, m domino, maskermantel.
Domlzlano, m ij) Domitianus.
domma, m dogma, leerstelling, leerstuk;
grondbeginsel.
domma'tlea, t dogmatiek, geloofsleer.
domma'tleo, agg dogmatisch, leerstellig;
II sost m dogmaticus, dogmatist.
dommatlsmo, m dogmatisme.
dommatlzzare, vi dogmatiseeren; op beslissenden toon spreken.
I domo, in '" Petri, F in de gevangenis.
2 domo, duomo, m dom, kathedraal.
3 domo, agg = domato, getemd &; zie domare.
I don, afkorting van donde.
2 Don, m heer, mijnheer, don; titel voor
geesteIijken (in Toscane) en hoogen adel
(in Rome en MiIaan); Don Chisciotte,
Don Quichot.
donare, I vt schenken, geven; overreiken;
'" un debito, een schuld kwijtschelden;
'" qc a qd, !'1 een schenking doen ten.
gunste van iemand; chi gli da gli dona,
wie hem iets geeft is het kwijt ook;
bisogna '" qc alia debolezza, men moet aan.
de zwakken iets toegeven; II vi goed
staan. goed kleeden; III -rsi, vr zich
geven, zich wijden ; zie abbandonarsi.
donata' rio, m begiftigde.
Donatello, m kleine Latijnsche grammatica.
donatlvo, m gift van weinig waarde.
I donato, p pass & agg geschonken, begiftigd, beloond.
2 Donato, m Donatus, Latijnsche grammatica.
donatore, m ",trice, t schenker, schenkster;
donateur; donatrice.
donazlone, f schenking.
donehlsclotte. m Don Quichot.
donde, I avv vanwaar, waar vandaan; waardoor, waarvoor, op welke wijze, om welke
reden; aver "', gegronde reden hebben;
non sa '" viene ne dove va, hij weet niet
vanwaar hij komI, noch waarheen hij
gaat; dondeche, van waar ook; om welke
reden ook; II sost m het waarom, de reden.
do'ndola, t schommelstoeI.
dondolare, I vt schommelen. wiegen; heen
en weer wiegelen; fig aan den praat houden; (zijn tijd) verbeuzelen; II -rsi, vr
zich he en en weer bewegen, waggelen,
schommelen; fig leegloopen, flaneeren.
dondollo, m aanhoudend geschommel; aanhoudend gedrentel.
do'ndolo, m schommel; slinger; tijdverdrijf,
speelgoed; ovologio a ....." slingeruurwerk;
andare of stare a ~, niets doen, leegloo··
pen, den tijd verbeuzelen.
dondolona, t schommelstoel; leegloopster..
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dondolone, m leeglooper, dagdief.
dondolonl, avv schommelend, wagg~lend;
slenterend.
donna, t vrouw; F vrouwspersoon, vrouwmensch; volwassen vrouw (tegenover
meisje); echtgenoote; donna (adeIlijke
titeI) , dame; meesteres, gebiedster; ~ da
(of di) camera, kamermeisje; ~ da casa,
huiselijke vrouw; ~ di casa, dienstmeisje;
~ di cuore, beminde; ~ maggiore, abdis;
priOl'es; ~ di mezzo, meisje aIleen, noodhulp; la ~ mia, mijn gebiedster; ~ di
mondo, ~ di partito, publieke vrouw;
Nostra Donna, O. L. Vrouw; prima ~,
eerste zangeres; ~ pubblica, publieke
vrouw; lavori da ~, vrouwenarbeid; uno
e una ~, iemand is een verwijfd persoon;
siete ~ di cia che vi piace, gij zijt meesteres over alles wa t u behaagt; prendere
___, een vrouw nemen; tre donne janno un
mercato e quattro janno una jiera, drie
vrouwen maken (door hun drukte) een
markt en vier maken een kermis.
donna' ccia, j gemeen vrouwspersoon.
donnaccina, j babbelaarster, ldappci.
donnaiolo, donnaluolo, m vrouwengek, meisjesjager.
donnescamente, avv als een vrouw, op vrouwenmanier.
donnesco, agg vrouwen-, vrouwelijk; verwijfd; assemblea donnesca, vergadering
van vrouwen; sesso ~, vrouwelijk gP.slacht.
donn etta, j wijfje, vrouwtje.
donnicclola, donniccluola, j dom, onn00zel
vrouwspersoon; kletswijf, oud wijf (ook
van mannen gezegd).
donnlno, m bevallig klein vrouwtje; bijdehand meiske; han dig, verstandig kind;
Jan Hen, man die zich met het huishouden bemoeit, keukenpiet.
donno, m heer.
donnola, f ~ wezel.
donnona, f groote, statige vrouw.
donnone, m groote forsche vrouw, manwijf.
donnu'cola, f vrouw van geringe afkomst,
vrouw uit het yolk.
dono, m geschenk, gave; bekwaamheid;
aanleg; doni, PI bruidschat, uitzet; in ~,
voor niets; il'~ della parola, de gave des
woords; servire a I"./J zonder loon dienen.
do'nora, f huwelijksgift.
dondlla, f jonkvrouw, maagd; hofdame,
eeredame; jonge vrouw; i!i:J baardige
slangevisch.
donzello, m jonker, page; stadhuisbode,
gemeentebode.
dopo, I prep na, achter; ~ cercato e cercato,
na veel zoeken; f'"oo..J domani, overmorgen;
~ pranzo, na het middageten, namiddag;
~ tutto, na alles, achteraf; ten slotte;
lasciare ,...., di se molti figliuoli, veel kinITALIAANSCH.
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deten ach terla ten; veniva ~ a lui, hij
kwam na of achter hem; achter; II avv
achter, later, naderhand, achteraan;
rimettere qc a ~, iets tot later uitsteIlen;
~ che, dopoche, n.:.dat.
do'ppia, f goudgulden, dubloen; inslag, binnenste zoom (van kleeren).
dopplamente, avv dubbel; dubbelzinnig, geveinsd.
doppiare, I vi verdubbelen; II ~rsi, vr zich
verdubbelen, zich vermeerderen.
dopplatura, f verdubbeling.
dopplegglare, vi zich dubbelzinnig, valsch
gedragen; een dubbeIzinnige, tweeledige
beteekenis hebben; dub bel afdrukken; onzuiver afdrukken.
dopplere, m tweearmigc kandelaar, dubbele
luchter.
doppletta, f tweeloopsgeweer.
dopplezza, f dubbe! aantal, het dubbele;
dubbelzinnigheid, valschheid.
do'pplo, I agg I dubbel, tweevoudig; F
zwaar, groot, dik; 2 tweeledig; 3 jig dubbelzinnig, valsch, dubbeltongig; donna
doppia, zwangere vrouw; jucile a canna
doppia, tweeloopsgeweer; in proporzione
doppia, in de verhouding van twee tot
een; uomo di nervi doppi, man met stalen
zenuwen; cucire a reJc ~, iets vlug en
energie1_ doen; esser pitt ~ delle cipolle, F
door en door valsch zijn; II sost m het
dubbele; tweevoud, duplicaat; dubbele
laag; klok.;elui; esser piu alto il ~, eens,
dubbel zoo hoog zijn; III (avv) a ~, al ,-.."
del ~, dubbel; sbagliare del ~, zich dubbel vergissen; suonare a ~, met aile.
klokken tegelijk luiden; a cento doppi,.
honderdmaal zooveel; buitengewoon; a:
Piil doPPi, meermalen.
dopplone, m duplicaat, doublet, dubbel stuk
(uit een verzameling); dubbele (dominospell; dubbeldraad; dubbelcocon; dubloen.
dorare, vt vergulden.
dorato, agg verguld, gouclkleurig, goud-.
doratore, m vergulder.
doratura, f het vergulden, verguldsel; verguld voorwerp.
dore, agg goudgeel, goudbruin.
dorelia, f 'f gewone huttentut.
Dorl, j Doris.
dorico, agg dorisch.
o Dorlde, f Doris; de zee.
dormlcchlare, vi sluimeren. lieht dutten.
dormlente, agg slap end; sost m slaper.
dormlgllare, zie dormicchiare.
dormlgllone, m langslaper, slaapzak.
dormlglloso, agg slaperig, slaapdronken;
fig onverschillig, onoplettencl.
dormlre, I vi slapen; jig slaperig, lusteloos
zijn; .-..; come un ghiro, come 1tn masso,
slapen als een marmot; ~ la grossa, vast
slapen; '" sopra una cosa, over een zaak
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slapen, rijp overwegerl; ,..., sopra ~ma
bevanda, tengevolge van cen drank slapen;
(prov) chi dorme non piglia pesci, een
sJapende kat vangt geen muizen; un uomo
ehe non dorme, een man die bij de pinken
is; II vt ___ tutti i suoi sonni, zich niet
in zijn rust, geIijkmoedigheid laten storen; III sost m het sJapen.
dormlta, I diepe, lange sJaap; win terslaap.
dormltlna, I dutje, slaapje.
dormltona, I lange, goede slaap.
dormltore, m slaper.
dormltorlo, m slaapzaal; ~ popolare, toevluchtsoord voor onbehuisden.
dormitrlce, I slaapster.
dormlve' gila, I toestand tusschen slapen en
waken.
doronlco, m ~ voorjaarszonnebloem.
Dorotea, I Dorothea.
dorsale, agg rug-; spilla ~, rllggegraat; sast
m waterscheiding; bergrug.
dorso, m rug; ach terkan t.
dosa, t dosis.
dosare, vt afpassen, afwegen.
dose, m dosis.
dossale, m altaarvoorhang; kleed op rustbank.
dossiere, dosslero, m ruglenning van een bed.
dosso, m rug; P bocllel; achterkant bergrug,
bergkam; dassi di rena, PI zandbanken;
[evare, togliere qc di ~, iets van den rug
nemen; afdoen, afleggen; levarsi, togliersi
qe di ~, zich iets van den hals schuiyen; a ~, zie addosso; latto al ~ di qd
naar iemands Iij! gemaakte kleercn; vesti
di ~, kleeren, die men aan hecft.
dota, I bruidschat.
dotale, agg den bruidschat betreffende.
dot are, vt een bruidschat geven; schenken,
medegeven; begiftigen.
dotato, a~g een bruidschat bezittend; begiftigd met.
dotazlone, I dotatie, begiftiging, schenking;
bruidschat.
dOte, I huwelijksgift, bruidschat; uitzet; geschenk; bijdrage; gave, verdienste, goede
eigenschap; libro ehe ha moUe doti, een
boek, dat veel goede hoedanigheden bezit;
uno sposa la ~, f iemand trouwt om
het geld.
dottamente, avv geleenl.
dotto, agg geleerd; armi dotte, geleerde wapens (artillerie & genie); lingue dotte,
klassieke talen.
dottora, t doctores; geleerde vrouw.
dottora'gglne, I (Scherz) geleerdheid.
dottorale, agg doctoraal; dokters-.
dottorando, m doctorandus.
dottorare, zie addottorare.
dottorato, m doctoraat, doctorstiteI.
41ottore, m doctor; dokter, geneesheer; B
schriftgeleerde; ~ boomklever, blauw-

specht; ~ di legge, eloctor in de rechtsgeleerdheid; ~ in lettere, doctor in de letteren; Dottori della Chiesa, de Kerkvaders;
andate a chiamare il ~, ga den dokter
roepen.
dottoregglare, vi den ge1eerde, den alweter
uithangen.
dottorello, m slechte dokter, prutsdokter.
dottoresco, agg cloctors-; verwaand, pedant.
dottoressa, I zie dottora.
dottorl'cchlo, m prul van een dokter.
dottrlna, I leer, wetenschap; geleerdheid,
ontwikkeling; ~ of ~ cristiana, catechismus, leerboek in de geloofsleer; onderrich t in de geloofsleer.
dottrlnale, agg leerstellig, dogma tisch; geleerd.
dottrlna'rio, m c1octrinair, theoreticus.
dottrlnegglare, vi op doctrinaire wij ze spreken.
dove, I avv claar waar; waar; vandam-, claar
vandaan; arrivare a r-...I •• " daal' kOlueu,
waar. ... ; in ~ eredi tu di star meg/io?
waar meent ge dan beter te zullen zijn;
sta io non ci voglio nessuno, claar waal'
ik sta wil ik go en anderen; ,....., l'hai messo
quellibro? waar hebt ge clat boek gelegcl?
da .--., di ~, van ,vaal', ,vaar vandaan;
per tutto ~, overal \vaar; verso ,-.....I, \vaarheen, in welke richting; ~ ehe, I waarheen ook; 2 terwijl, toen; ~ che sia,
waar het ook zij; II eonj waar; als, wanneer; daar, aangezien; III sost m plaats;
reden; het waarom; in ogni --..", overal.
dovecche, avv zie dove che, onder dove.
dovecchessla, avv waar het ook zij.
doventare, vi zie diventare.
I dovere, vi & vi I lIloeten, noodig, ver1'licht,
zijn; 2 waarschijnlijk zijn, kunnen; 3
schuldig zijn; 4 te clanken hebben; a
quest' ora dovrebbe essere arrivato, 01' clit
uur moest hij zijn aangekomen; non ~,
niet mogen; gli devo mille Iranchi, ik ben
hem duizencl franken schuldig; deve a me
la sua salute, hij he eft mij zijne gezondheid te danken; ~ aver, te vorderen hebben; come si deve, zooals het behoort;
non ~, niet mogen.
2 dovere, m pIicht, verplichting; taak; nooclzakelijkheid; schuld, het verschulcligde;
doveri, pi plichtplegingen, complimenten;
o1'wachting; aver il suo ---, zijn clecl heb·
ben, hebben wat iemancl toekomt; larsi
un ,....., di lar ge, het zich tot een plich t
rekenen iets te cloen; sono stato a lare i
miei doveri con la signora C, ik heb zooeven mijne opwachting hij mevrouw C.
gemaakt; lai i miei doveri alla iua signora,
mijne compIimenten (respecten) aan uwe
vrouw; pagare it suo ~, zijn schuld betalen; II a ~, avv volgens pIichL zooals
het behoort, passencl, gepast; quest' abito
f-....I
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drarnmaturgo, 11t toonee1schrijver.
drappeggiare, vt drapeeren.
drappello, m vaan, banier; vendel, schaar;

110n mi sla a~, dit klecdingstuk past mij
niet gocd.
doverosarnente, avv passend, behoorJijk,
gepast.
doveroso, agg behoorlijk, passenc1, verschul·
c1igc1; stima doverosa, verschuldigde aehting.
dovi'zia, f rijkdom, overvloecl, sehat;
nlenigte; conlO della .-", hoorll van over~
vloed; a ~, in overvlocd, volop; (prov)
carestia fa ~, duurte leert zuinigheid.
dovizioso, agg overvloedig, rijk; ruim.
dovunque, avv waar het ook zij; overal waar;
te1kens wanneer.
dovutarnente, avv verschuldigd, verpJicht,
behoorIijk.
dovuto, agg verpJicht, verschuldigd, schulclig;
bilIijk, passcnd; sost m het verschuldigclc;
dare il ,.... a tutti, ieder het zijne geven.
dozzina, t dozijn, pension, kost; dare (tenere)
a ,...., kostgangers bouden; mcltcre in ~,
qd, iem. zo!lder onderscheid, als de
groote hoop behandelen; pagare la ~,
het kostgc1d betalen; stare a~, in de kost,
en pension zijn: da r-...I, di .-., bij dozijnen;
micldelmatig; gewoon; pacta da ~, rijmelaar.
dozzinale, agg gewoon, allcdaagsch, middc1matig.
dozzinante, m kostgangcr, pCllsiongast.
dracena, f ~ c1rakenbloedboom.
draeoniano, agg c1raconisch (zeer streng).
draeonite. 111 drakenstccn.
draga, f r vrouweJijke draak; ~ baggernet,
baggennachinc.
dragante, m dragant(goml.
dragare, vt uitbaggeren.
drag rna, zie 2 dramma.
drago, m draako; ~ dragon.
dragornanno, m dragoman, druglll<1n, Turksehe toll<.
dragona, f X salldkwast; dragon.
dragone, m draako; X dragondcr; zechoos,
watcrhoos; ""'-' marillo, ;sy zccdraak, pieterman.
dragones~a, f wijfjcsllraak; kwaadaanlig wijf
dra'ia, f schepnet.
I dramma, m drama.
2 drarnma, f drachma (Grieksche Illunt =
I franc); aud gewicht = 3.906 gram; jig
heel klein bectje.
dramrna'tiea, t dramatbche dkhtkunst,
tooneelkllnst.
drammaticamente, avv dramatisch.
dramma'tieo, I agg dramatiseh, tot bet tooneel behooreml, tooneel·; trcffend, aangrijpcnd; II sost 11t dramatisch element,
het dramatische.
drarnmatizzare, vt voor het tooneel bewerken; treffend voorstellen, aandikken.
drammaturgla, f tooneelschrijfkunst, toolleelkunst.

troepje, schare.
drappellonare, vt· drapeeren.
drappellone, 11t lambrekijn, doekversiering
om bovellkant van troonhemel, gordijn
&; franje aan kleeren.
drapperia,j draperie, doekbekleeding; laken-,
zijclefabricatie; fabriek van lakens en
zijden stoffen.
drappiere, drappiero, m lakenkooper; zijdefabrikant.
drappo, 11t laken, zijclestof; zijden kleed; ~
inglese, Engclsche pleister; kleeding; ~
d'oro, brokaat.
dra'stieo, agg drastisch, snel en krachtig
werkend: sost m
sterk werkend midllcl.
Drava, j Drau (rivier).
dre' eeia, f draf, bostel (bij de bicrbercidillg).
drena'ggio, 11t draineering, drooglcgging.
drento, zie dentro,
Dresda, f Dresden.
dreto, zie dielro.
dri'ada, drl'ade, t dryadc, boolllnimf, woudnimf.
dritta, dritto, & zie diritia, diritto &.
droga, f drogerij, gcclroogdc kruiclcn, ruwe
medicijn of verfstof.
drogare, vt met kruillcn of specerijcn bewerken, kruiden.
I
drogheria, f drogerij, drogisterij.
droghiere, 11t drogist.
dromeda'rio, m .l'r. dromec1aris.
dromo, 11t J,. paalwerk om ondiepten aan te
dropaee, m pikpleister.
[wijzen.
druda, t minnares, liefje.
drudo, m minnaar, boe!.
dru'ido, m clrlllde, I<eltisch priester.
dru'scia, f vleierij, aanhaling.
drusciare, vi aanhalen, Iiefkoozen.
drusciata, f aanhalerij, licfkoozing.
duale, agg tweevouclig, club bel; sost lit
(Gram.) <lualis; tweevoud.
dualismo, m dualisme (leer die twee grow]beginselen aanneemt); tegenstelling, meeningsverschil (tusschen twee personen).
dualista, m dualist, aanhanger van het
dualltil, f dualiteit, tweeheid.
[dualisme.
dubbiamente, avv twijfelachtig.
dubbiezza, f twijfelachtige toestand; onzekerheid, dubbe1zinnigheid.
du'bbio, I 11t twijfel, onzekerheicl; vermoeden; vrecs; csscrc in ,-....; di qc, over iets in
het onzekerc zijll, in twijfc1 verkeercu;
non e' e ,...., er is geen twijfel aan; ei sarebbe
,.... eke .... ? mocht het mogelijk zijn, clat .... ,
mettere in ~, in twijfel trekken, twijfelen
aan; mettere in ~ la vita, zijn leven in de
waagschaal s tellen; e nato il ~ eke .... , het

r:

vermoeden is gerezen, dat ... ; senza ""',

fuor di "", zonder twijfel, buiten twijfel;
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II agg twijfelachtig, onzeker; dubbel- dugliare, vt Ji. een tOU\V opschietcn.
zinnig; battaglia dubbia, onbesliste veld- dulno, 1n twee twce en, dubbele twee (in 't
slag; colore ,..." onbepaalde kleur; politica
dobbelspel).
dubbia, weifelende staatskunde; tempo r-«, dulcamara, I ~ bitterzoet.
twijfelachtig, met regen dreigend weer; Dulcinea, f (Scherz) Dulcinea, liefjc, betempi dubbi, onzekerc tij den.
minde.
dubblosamente, avv twijfelachtig, onzeker. dulia, f vereering del' heiligen.
dUbblosita, f twijfelachtigheicl, onzekerheicl. duma, f doema.
dubbloso, agg twijfelachtig, onzeker; 011- durnlla, zie duemila,
beslist, besluiteloos.
dumo, m doornstruik, hcg,
dublta'btle, agg aan twijfel onderhevig, be- dumoso, agg doornig; met <1oorngewas betwijfelbaar.
duna, I duin.
[groeid.
dubltare, I vi twijfelen, twijfelachtig zijn; dunque, cong derhalve, dus, alzoo; eindelijk;
in twijfel verkeeren; vrees koestercn, be,...,? welnu? ua' 1""'0-1, ga clan! che ,-..I [aremo]
zorgd zijn voor; wantrouwen; ~ dell'
wat zullen we dan doen? I"J 1((, [inisci?
csito, voor den uitslag bevreesd, bezorgcl
zult gij eindelijk ee11S ophouden?
zijn; dubito assai della sua Lealia, ik wan- duo, tn J' duo, duet.
trouw zijne oprechtheid zeer; ~ di par- duodeclmo, num ord. twaalfcle.
lare, aarzelen te spreken; ~ di si; aan duodecuplo, agg twaalfvouclig, twaalfrnaal
zichzelf twijfelen; non ,-..I, vast besloten
zoo veel (zoo groot).
zijn, niet aarzelen; II <-rsi, VI' bezorgd duodena'rio, agg uit 12 deelen bestaancle.
zijn; non ti ,..." heb maar geen zorg; chi duodeno, m twaalfvingerige elann.
dubita? of non si p uo r-« claar valt niet duolo, m pijn, smart; klacht , jammerklacht.
aan te twijfelen,
duorno, m dom, domkerk, kathedraal.
dUbltativo, agg twijfelend, twijfel uitdruk- dupllcare, vt verdubbclen.
dubltaztone, f twijfel, twijfeling.
[kend. dupllcato, I 11t duplicaat; gelijkluidend afdUbitoso, agg zie dubbioso,
schrift; dubbel exemplaar; dubbel gczet
duca, m hertog; legeraanvoerder.
woord (drukfout); II agg dubbel,
ducale, agg hertogelijk; Bosco ,..." '5 Her- dupllcazione, f verdubbeling.
togenbosch.
du'pllce, agg dubbel, tweevoudig;"documcuti
ducato, m hertogdom; hertogstitel; dukaat.
in 1""'0-1, documenten in duplo, in tweevoucl.
duce, 11t legeraanvoerder; conclottiere; gids. dupliclta, f tweevoudigheicl; dubbelhartigducento, tweehonderd.
heid, valschheid.
duchessa, f hertogin.
duplo, agg dubbel; sost In het dubbele, tweeduchesslna, f jonge hertogin; hertogsdochter.
voud.
duchlno, 11t zoon van een hertog, jonge I dura, f doerra, negerkoren.
hertog.
" 2 dura, f stare alla r-«, hardnckkig bij zijn
due, I (num) indccl, twee; klein getal, paar;
plan blijven.
beide; essere, stare Ira le (intra) ~, in dura'bile, agg duurzaam.
twijfel verkeeren, weifelen; una cosa [a durablllta, t duurzaamheid.
per ,.....", iets telt voor twee; perche Ie,..., durabilmente, avv duurzaam.
non [anno lc ire, daarom! (antwoord om dura'cine, dura'cino, agg steenvruch t, waariemand af te schepen); gli voglio dire roo..;
van het vleesch aan de pit blijft zitten;
parole, ik wil u maar een paar woorden
pesca duracina, hartperzik.
zeggen; una delle r-: cen van beiclen; I I duracla, f soort donkere druif.
sost m (PI: d~li) twee.
duramente, avv hard; gestreng; harteloos;
duecento, tweehonderd.
ruw; moeilijk; piangere ,-..I, bitter weenen.
duellante, m duellant.
durante, I agg durend, blijvencl; duurzaam;
duellare, vi duelleeren.
II prep gedurende.
dueJlista, m duellist; vechtersbaas.
durare, I vi duren, aanhouc1en, standhouduello, m duel, tweegevecht.
den; uithouden, volhouden; goed blijven;
duemlla, tweeduizend.
verwijlen; la querce e albero che dura motto,
duennale, agg tweej arig; tweej aarlijksch.
de eik is een boom die lang leeft; che la
duett», m J' duet, dUO; dubbele twce, twee
duri! moge het lang duren, standhouden!;
tweeen (bij dobbelspel).
uti panna che dura poco, een stuk laken,
dugencinquanta, num, tweehonclerdvijftig.
dat niet lang goed blijft; II vt verduren,
dugenteslme, nun-to ord, tweehonderdste.
vol-, uithouden; harden, gewennen aan;
dugentista, m schrijver, kunstenaar uit de
,-..I una fatica, eene inspanning uithouden;
13e eeuw.
~ fatica a fare qc, moeite hebben om iets
dugento, num tweehonderd; (sost) il r-«, de
te doen; ,..., le mani, de handen aan arbeid
13e eeuw (in kunst en letterk.).
gewennen; (prov) chi dura vince, de aandugentomila, tweemaal honderdduizend.
houder wint; chi si misura la dura, wie
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coraggio di ollendermi, ik had het zoo goed
met hem voor, en toch heeft hij den moed
gehad mij te beleedigen.
e, 3de pers. enkelv. van essere.
e' = egll, hij; e' mi disse, hij zeide mij.
ebanlsta, m schrijnwerker, meubelmaker.
ebanlsterla, j meubelmakerij.
ebano, m ebbenhout.
ebbene, welnu, goed en weI, ga je gang!
ve ne volete andare? "" andatevenc! gij wilt
heengaan? welnu, ga dan!
e'bblo, m If: kruidvlier.
ebbrezza, I dronkenschap, roes.
ebbro, agg dronken, in een roes; ,..", di gioia,
dronken van vreugde; '" di se stesso, lmitengewoon met zichzelf ingenomen; -- di
alcuno, smoorlijk verliefd op iem.
ebdomada, zie eddomada.
Ebe, I Hebe.
ebeta'gglne, I stompzinnigheid.
ebete, agg zwak van geest, stompzinnig, onnoozel; sost m stompzinnig persoon.
ebetismo, m stompzinnigheid.
ebolllre, vi zie bollire.
ebolllzione, f koking, opborreling, opbruising;
huiduitslag.
ebralelsta, m kenner der Hebreeuwsche taa!.
ebra'leo, agg Hebreeuwsch; E--, m Hebreeuwsche taa!.
ebralsmo, m Hebreeuwsch taaleigen, Hebr.
ebrea, f jodin.
[uitdrukking.
Ebreo, I m jood, israeliet; > woekeraar;
Hebreeuwsche taal, het Hebreeuwsch;
II c"', agg Hebreeuwsch, joodsch.
ebrietA, f dronkenschap.
ebulllzione, I zie ebollizione.
ebulo, zie ebbio.
ebu'rneo, agg ivoren, ivoorwit.
eeatombe, f hecatombe; slachting.
eee. = eccetera.
eccedente, agg overschrijdelid, overmatig,
te boven gaand; sost m overschot.
eccedenza, f overschrijding; overmaat, overschot, meerder bedrag.
eceedere, I vt overschrijden, te boven, te
buiten gaan; de gIllnzen te buiten gaan;
eccede la misura di due centimetri, twee
centimeters te groot; (prov) quando eceede,
cangiata in vizio ogni virtu si vede, wanneer een deugd te ver gaat, ontaardt zij
in ondeugd; II vi zich te buiten gaan;
eccedere neUe spese, meer uitgeven dan
men inkomen heeft.
ecce homo, eccehomo, m afbeelding van
den lijdenden Christus, ecce homo.
eccellente, agg uitstekend, voortreffelijk.
eccellentemente, avv uitstekend, voortreffelijk.
e, m & I e (voor uitspraak zie onder .. Ver- eccellenti'sslmo, agg alleruitstekendst, alIerklaring der teekens").
voortreffelijkst; titel voor vorsten en pere, (voor klinkers dikwijls ed) en; zoowel,
sonen van hoogen ade!.
ook; gU volevo tanto bene, ,..", ha avuto il eccellenza, t voortreffelijkheid, uitmuntendzich naar de omstandigheden schikt
houdt het lang uit.
durata, f duur; duurzaamheid; di --, duurzaam; panno di --, duurzaam, sterk laken.
duraturo, agg duurzaam, soUde.
duretto, agg een beetje hard.
dure'vole, agg duurzaam.
durevolezza, j duurzaamheid.
durevolmente, avv duurzaam, blijvend.
durezza, f hardheid, ruwheid, taaiheid;
weerstandsvermogen;
verharding; jig
hardheid, strengheid, barschheid; hardnekkigheid, eigenzinnigheid; -- di cuore,
hardheid van gemoed, gevoelloosheid; ~
d'ingegno, onbevattelijkheid; ~ del vino,
wrangheid van wijn.
durl' ecio, agg eenigszins hard.
durllndana, I naam van het zwaard van den
Razenden Roeland; (Scherz) zwaard.
duro, agg I hard, vast, taai, stevig, weerstandbiedend; 2 ruw, streng, barsch,
hardvochtig; 3 zwaar, zwaar te dragen;
4 ruw, lomp, onbeschoft; 5 trotsch, eigenzinnig; 6 gehard; 7 onverschillig; 8 hardhoorig; ~ di hoeca, hard in den mond (v.
paarden); braecio --, sterke arm; carne
dUra, hard, taai vleesch; corpo ~, hardlijvigheid; coso ""', lompe vlegel; ,..", di
cuore, hardvochtig; ,.." di eta, volwassen;
a faccia dura, vastberaden, zonder blikken of blozen; ,..", aile jatiche, gehard
tegen vermoeienissen; Irutta dure, onrijp
ooft; guerra dura, hardllekkige, vreeselijke oorlog; ,.." d'ingegno, zwaar van begrip; morie dura, wreede, gruwelijke dood;
a muso """, zonder blikken of blozen, onverstoorbaar ; orecchio ""', hardhoorig
oor; osso ,..." harde noot (om te kraken);
groote moeilijkheid; stile --, stroeve stijl;
suono "', schrille, harde toon; terreno ,..""
onbewerkte grond; vino --, wrange wijn;
lare il "", koppig, hardnekkig zijn, hardvochtig zijn; III avv zie duramentc; stare
aUa dura, vast op zijn stuk blijven staan;
tener,.."" vastberaden, standvastig blijven;
trovar "', tegenstand ondervinden.
durotto, agg eenigszins hard.
du'ttlle, agg rekbaar; buigzaam; collo ,..""
slanke, buigzame hals.
duttllltA, I rekbaarheid.
dutto, m (Anat) kanaal, vat.
duumvlrato, m OJ duiimviraat, tweemanschap.
duu'mvlro, m OJ duiimvir, tweeman.
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heidi voortreffelijke eigenschap; Excellentie (titel voor ministers enz.); Vostra
Eeeellenza, Uwe Excellentie; (mod avv) per
~, bij uitstek, in den hoogsten graad;
ladro per ~, dief van de eerste soort.
eccellere, vi uitsteken boven, uitmunten.
eccelsamente, avv verheven, hoog.
eccelso, agg hoog; lig buitengewoon prachtig, heerlijk, verheven.
eccentrh:amente, avv excentriek, uitmiddelpuntig, op ongewone wijze.
eccentrlclta, I uitmiddelpuntigheid, excentriciteit; zonderlingheid, buitenissigheid.
eccentrlco, I agg excen trisch, buiten het
middenpunt staande, uitmiddelpuntig,
een verschillend middelpunt hebbend;
verschoven; fig excentriek, zonderling,
buitenissig; II sost m ~ excentriek, kolderschijf.
ecceplre, vi een uitzondering aanbieden;
zich beroepen op (een uitzondering).
eccesslvamente, avv overdreven, overmatig.
eccessivitil, I overdrevenheid, overmatigheid.
eccessivo, agg overdreven, overmatig, ongewoon; buitengewooll; opinioni eeeessive,
ongcwone, buitensporige meeningen ;
uomo ~, buitensporig mensch.
eccesso, m exces, overschrijding del' gewone
grenzen, buitensporigheid; overmaat;
overdaad; uitspatting, gewelddadigheid;
~di mente, extase, geestverrukking; dare,
prorompere in eceessi, in hevige uitdrukkingen van toom vervaIlen; per ~, uit
eccetera, avv en zoo voorts.
[overmaat.
eccetto, en ~ che, uitgezonderd, uitgenomen; ,...", ehe tu, behalve gij; ,...", ehe non,
zoo niet; behalve wanneer.
eccettua'bile, agg wat uitgezollderd, uitgesloten kan worden; waarvan men kan
afzien.
eccettuare, vt uitzondercn, uitsluitCll.
eccettuativo, agg, wat ecn uitzondering
maakt.
eccettuato, agg uitgezollderd; bcvoorrecht.
eccezionale, agg exceptioneel, uitzonderings-; buitengewoon; artieolo,..."" artikel,
dat een voorbehoud uitdrukt; easo ,...""
uitzonderingsgeval; prezzi eeeezionali, bijzondere (goedkoope) prijzen.
eccezionalmente, avv bij wijze van uitzondering, buitengewoon.
eccezione, f uitzondering; a'l cxceptie, tegenwerping; ad ,...", di, met uitzondering van;
sem:a ,...", a1eulla, zonder eenige uitzondering; n01~ aver ,..."" zonder gebreken, onberispelijk zijn; a tutto da ~, hij heeft
tegen alles wat in te brengen; non fa di rieehi 0 poveri, hij maakt geen onderscheid tusscheu rijken en armen; (prov)
I' ,...", con/erma 10, regola, de uitzondering
bevestigt den regeJ.

eclittica

ecchlmllsl, ecchl'mosl, I blam..,'e plek, kneuzing.
eccl'dlo, m gewclddadige verwoesting,
bloedblad; fig zware beleediging.
eccita'blle, agg prikkelbaar.
eccitabllltil, f prikkelbaarheid, lichtgeraaktheid.
eccltamento, m prikkeling, opwekking; aansporing.
eccltante, agg prikkelend, opwekkend.
eccltare, vt aansporcn, prikkelen, opwekken,
opvroolijken; ~ il ereseere d'una pianta,
den groei van een plant bevorderen; ,...", i
guerrieri, de krijgslieden aanvuren; ,...", it
riso, il vomito, gelach, braking verwekken.
eccitatlvo, agg prikkelend, opwekkend.
eccltatore, m -trice, I opwekker, opstoker;.
oster; prikkel; K ontlader (van electriseermachine) .
eccltazlone, f prikkeling; aansporing, ophitsing; opgewondenheid, opwinding; ,....,
al vomito, neiging tot braken.
Ecclesiaste, m Prediker (bock van het O. T.).
ecclesiasticamente, avv kerkelijk; priesterlijk.
ecclesla'stico, I agg geestelijk, pricsterlijk;
kerkelijk; /01'0 ~, kerkdijke rcchtbank;
II sost m geestelijke; E,..."" de spreuken
van Jezus Sirach.
eccli'metro, 111 hellingmeter, hoogtemeter.
ecclissare &, zie eclissare &.
ecco, avv ziedaar, daar is, daar zijn, hier is;
,...., it libro riehieslo, hier is het verlangc1e
boek; eeeoci a casa, claar zijn wij
thuis ; eeeoei arrivati, daar zijn wij
dan aangekomen; eeeolo, eeeolo! daar is
hij!; eeeoia lit eecolo Ii, altijd dezelfde,
altijd hetzelfde; ceeoli!, daar komen zij;
eeeomi, hier ben ik; ,....., latto, zie zoo, dat
is klaar (gedaan); ,...., ehe, zie posto ehe.
echeggiare, vi weerklinken, daveren.
eche'gglo, 111 echo; gedaver.
echlnato, agg stekelig.
echlno, 111 zeeegcl; F onaangcnaall1, stckelig
mensch; L:>. echinus, cierlijst aan het
Ionisch kapiteel.
echlo, 111 ~ slangellkruid.
Ecla, I Hekla,
eelamsla, f l' stuipen.
eelettico, agg eclectisch, uitkiczend, schiftend; sost m eclecticus.
eelettlsmo, m eclecticisme, wijsgecrig stelsel
dat uit aIle andere stelseb overncemt wat
het beste wordt geacht.
eclissare, I vt verc1uisteren, in de schaduw
steIlen; overtreffell; II """'rsi, vr onzichtbaar worden, verdwijnen; op den achtergrond treden.
ecllsse, eClissi, f eclips, verduistering; lig in
de schaduwstelling; ,....., lunare, maansverd)listering; ,...., .solare, zonsverd,uisterins.
eell ttlca, f r!! echptica; zonneweg.
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edlflcatlvo, agg stiehtend, opbouwend.
ecll'zia, f ~ zonnebloem.
eco, m echo; tarsi ~ di qd, iem. in alles na- edlflcatore, m opbouwer, stichter; agg
bouw-; societti edilicatrice, bouwmaatpraten.
schappij.
economa, f huishoudster, bestuurster.
economato, m huisbeheerdersambt; rent- ediflcatorla, I bouwkunst.
meesterschap, bureau van den huisbe- edlflcatorlo, agg bouw-; lig stich tend.
heerder of rentmeester.
edlflcazione, ; oprichting, buuw, bOllwwerk;
stichting; fig stichting, godsvrucht, vereconomia, f I economic, huishoudkunde;
landbouwbeheer, beheer; :) zuinigheid,
spaarzaamheid; 3 doelmatige inrichting,
goede regeling; bouw; huishouding; economie, pi spaarpenningen; besparingen;
~ animale, inrichting en werking van het
dierlijk lichaam; cattedra di ~, leerstoel
in de staathuishoudkuncle; ~ poliiica,
staathuishouclkuncle; I' ~ d'un libra e
malta dillicile, de goede incleeling (van de
stof) van een bock is zeer moeielijk; ~
d'una macchina, goecle samenwerking del'
deelen van een machine; lare ~ d'una
cosa, zuinig zijn 01' iets.
economicamente, avv staathuishouclkundig;
economisch, spaarzaaln, zuinig.
economlco, agg economisch, huishoudkundig; staathuishourlkundig; levens-; spaarzaam, zuinig.
economlsta, m staathuishourlkunrlige.
economlzzare, vi & vt sparen; bezuinigen 01';
zuinig leven; uitzuinigen.
economo, I m econoom, beheerder, rentmeester van goederell; a(lnlinistratenl";
huisbestuurder; II agg economisch, spaar_ zaam, huidhourlelijk.
Ecuba, I Hecuba.
ecu'leo, m pijnbank.
ecumenlco, agg ceeumenisch, algemeen (v.
kerkvergadering) .
eczema, t
eCZeCIl1, huiduitslag.
ed, en, zie e.
edace, agg vraatzuchtig, gulzig.
edacltll, I vraatzucht, gulzigheid.
eddomada, I week.
eddomada'rio, agg wekelijksch, week-; sost m
R K priester die den weekdienst heeft.
edema, I T oedeem, waterophooping onder
de huid.
Eden, m Eden, pararlijs.
e'dera, f ~ klimop; ~ terrcstre, ~ aardveil,
hondsdraf.
edera'ceo, agg klimopachtig.
(0) ederoso, agg met klimop begroeill.
edl'cola, I tempeltje; nevenkapel; groote
nis; His (voor asch-urnen).
edlficante, agg bouwend; stich tend, stichtelijk.
edlficare, I vt bouwen, opbouwen, oprichten; (fig) ~ alcuno, iem. stichten, met een
good voorbeeld voorgaan; (assai.) ~ sulla
arena, op zand bouwen; II ~rsi, vr gesticht worden (cloor goode voorbeelden).
edlflcato, agg gebouwd, opgericht; gesticht,
gesterkt; voldaan.

r

heffing, sterking.

edlfl'cio, edlfi'zlo, m gebouw, bouwwerk;
fabriek, fabrieksgebouw; hefwerktuig; waterwerk; machine, fabriek voor macaroni,
vermicelli &; I' ~ dell' accusatore, het opbouwsel van den aanklager; ~ di guerra,
W oorlogs-, belegeringswerktuig.
edlle, m W aedilus (opzichter over de gebouwen en de volksspelen bij de Rom.).
E'dlpo, Edl'ppo, m mdipus.
edito, agg uitgegeven, bekend, openbaar
gemaakt.
edit ore, m ui tgever.
edltorlale, agg uitgevers-; casa ~, uitgeversfirma.
edltrlce, I uitgeefster; (agg) casa ~, uitgeversfirma; societ(t ,......." uitgeversmaateditto, m edict, verordening.
[schappij.
edlzlona'ccla, f slechte, slordige uitgave.
edlzione, I uitgave; druk; ~ carretta, herziene uitgave, herziene druk; ~ principe,
eerste uitgave; libra che ha avuto parecchie
edizioni, boek, dat verscheidene herdrukken heeft gehad.
edonlsmo, m hedonisme, genotsleer.
edotto, agg volkomen ingeJicht, bekend met.
educanda, I kweekeling, pensionnaire; k05tgangster,
educandato, m meisjeskostschool, pensionaat voor jonge meisjes.
educare, I vt opvoeden, vormen; ~ Ie lorze
fisiche, de lichaamskracht ontwikkelen;
II ~rsi, vr zich goed ontwikkelen, zich
vervolmaken.
educatlvo, agg opvoedend; opvoedings-.
educato, agg opgevood, welopgevoed.
educatore, m opvoeder.
educatorlo, m opvoodingsgesticht, kostschool.
educatrlce, I opvoedster.
educazlone, I opvoeding; vorming; ontwikkeling; verzorging (v. planten en dieren);
welopgevoedheid, goede opvoeding, beleefdheid; ~ dell' occhio, ontwikkeling
van het oog; giovanetto che ha molta ~,
jongmensch van zeer goode opvoeding.
edule, agg eetbaar.
efebo, m jongeling (bij de Grieken).
efellde, I groote zomersproet; brandvlek 01'
huid door ontsteking ontstaan.
efemerlde, zie eflemeride.
efemero, zie ellimero.
Efeso, m W Ephesus.
elfe, m (de letter) /.
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effemerlde, f dagkalender, scheurkalender; effettuallta, f werkelijkheid; tastbaarheid.
etfemeridi, pi ephemeriden: I sterrekun- effettualmente, avv inderdaad, werkelijk.
dige tafels; 2 dagbladen, dagberichten; effettuare, I vt ten uitvocr brengen, uittijdschriften; 3 eendagsvliegen, haften.

effem(m)lnamento, m verweekelijking, verwijfdheid.

effem(m)lnare, I vt verweekelijken, verslappen, verwijven; II """rsi, vr verwijfd, zonder geestkracht, slap worden.

effem(m)lnatamente. avv verwijfd, weekelijk.

effem(m)lnatezza, f verwijfdheid, verweeke·
lijking, verslapping.

effem(m)lnato, agg verwijfd, slap; sost m
verwijfd persoon.

efferatamente, avv gruwelijk, onmenschelijk;
efferatezza, f onmenschelijkheid, wreedheid
barbaarschheid.

efferato, agg barbaarsch, onmenschelijk.
wreed.

effervescente, agg opbruisend, gistend; fig
onstuimig, vurig, opvliegend.

effervescenza, t opbruising, gisting; lig vuur,
gisting; onstuimigheid.

effettlvamente, avv inderdaad, werkelijk,
daadwerkelijk.
effettivltii, t werkelijkheid, daadwerkelijkheid.
effettivo, I agg werkelijk, wezenlijk, effectief; uitwerking hebbend; contanti etfettivi, voorraad contant geld, klinkende
munt; cose etlettive, daadzaken; esercito
"-', effectieve legersterkte, membra ,...."
gewoon lid, werkend lid; moneta etleftiva,
gemunt geld; II sast m effectief, werkelijk
aanwezige sterkte; III avv inderdaad,
werkelijk; uitdrukkelijk.
eUelto, m I effect, werking; uitwerksel,
gevolg; 2 indruk, uitwerksel, effect; 3
goed, bezitting; landgoed; 4 uitvoering,
verwezenlijking; 5 plan, bedoeling; ijver;
effetti, PI kleeren, reisbenoodigdheden;
bagage; ,...., di luce, lichteffect; eltetti cambiari, negoziabili, geldwaardige papieren,
wissels. effect en; avere ,...." tot uitvoering
komen; ha certi ellelti in .... , hij heeft verschillende bezittingen in .... ; lar I',...., di .... ,
den indruk maken van .... ; fare ,...." I uitwerking hebben; 2 indruk maken; feci
col core e con /' ,...., tutta, ik deed alles met
lust en ijver; mandare ad ,...." ten uitvoer
brengen; verwezenlijken; a ,...." met het
doel, ten einde; a agni buon line ed "-',
met de beste bedoeling; a questa "-', met
dat doel, te dien einde; in ,...." in werke·
lijkheid; in ,..., della legge, krachtens de
wet; per ,..." krachtens, ingevolge, ten
effettone, m groote, sterk effect. [gevolge.
effettua 'bile, agg uitvoerbaar.
effettuabilitii, f uitvoerbaarheid.
elfettuale, agg werkelijk, tastbaar, wezen-

lijk.

voeren, volbrengen, verwezenlijken; II
,...,ysi, vr tot uitvoering komen, zich verwezenlijken.
effettuazione, I uitvoering, verwezenlijking.
efficace, agg werkzaam; werkdadig; doel·
treffend, afdoend; krachtdadig; indrukmakend.
efflcacemente, agg werkdadig, krachtig.
efflea'cia, f uitwerking; indruk, gevolg,
werking, werkzaamheid.
efflciente, agg werkend, uitwerkend, werking veroorzakend.
efficienza, t werkzaamheid, werkende
® effige, I zie efligie.
[kracht.
effigiamento, m afbeelding.
effigiare, vt afbeelden.
effi' gte, I beeld; afbeelding; beeltenis,
beeldenaar; lig uiterlijk, aanblik; clle
brutta ,....,! wat een leelijk uiterlijk; esser
bruciato in ,...." in beeltenis verbrand
zijn (d.w.z. een strooien pop in plaats
van de persoon).
effi'mera, f eendagsvlieg, haft.
effi'mero, agg eendaagsch, slechts een dag
durend; fig vergankelijk, kortstandig.
efflorescente, agg verweerend; uitzweetend,
uitslaand.
efflorescenza, t het uitslaan van muren;
verweering, uiteenvalling tot stof;
jeukende huiduitslag.
effluente, agg uitstroomend.
efflusso, m uitstrooming, uitvloeiing.
efflu'vio, m uitwaseming, uitdamping;
uitvloeiing, fluldium.
effo'ndere, I vt uitgieten, uitstorten, verbreiden; II ~rsi, vr zich uitstorten, zich
verbreiden; ~rsi in iscuse, zich uitputten in verontschuldigingen.
effraztone, I braak, inbraak; breuk.
effumazione, t uitstrooming (van gassen
in bronnen); uitwaseming.
effusione, f uitstrooming (van vloeist.);
uitgieting; fig overvloed; ,...., di cuore,
uitstorting, ontboezeming van het hart;
parlare can ~, met veel warmte, hartelijkheid spreken.
effuso, p pass van elfandere; agg overvloedig, ruim.
efi'mero, zie effimero.
eforo, m III Ephoor, hoogste overheidspersoon in Sparta.
egemonia, I hegemonie, opperheerschappij.
Egeria, f Egeria; (politieke) raadgeefster.
egestione, f ontlasting; uitwerpselen.
egtda, f schild (v. Pallas Athene en Zeus);
fig bescherming.
Egllberto, m Engelbert, Engelbrecht.
egt'lope, f
gezwel in den ooghoek, geitenoog.

r

r

egipane

elemosinare

233

elastielta, f elasticiteit, veerkracht, rekegl'pane, m faun.
baarheid.
eglra, f hedschra, hegira, aanvang der Mohammed, tijdrekening, 15 Juli 1622 ela'stieo, I agg elastisch, veerkrachtig, rekbaar; coscienza elastica, elastisch, ruim
(vlucht v. Mohammed naar Medina).
geweten; gomma elastica, gom-elastiek;
Egltto, m Egypte; 1: cose d' "-' zeldzame,
II sost m elastiekell band; kouseband;
wonderbare dingen; Ie piagile d' "-', de
plagen van Egypte.

elastick.

elaterla, f kniptor.
eglttOlogo, m egyptoloog.
elaterlo, m veerkracht, elasticiteit; fig
eglzl'aeo, agg Egyptisch.
vlucht; ~ springkomkommer; springeglzlano, agg Egyptisch; E"-,, m Egyptenaar.

komkommersap.

egll, pron hij; F het; "-' medesimo of "-'
stesso, hijzelf; "-' e vero? is het waar?
egllno, pron (Pi van egli) zij.
egloga, f herdersdicht; herderslied.
egolsmo, m zelfzucht, eigenbaat, egolsme.
egolsta, m zelfzuchtige, egoist.
egolstleamente, avv egol'stleo, agg zelf-

elaterometro, m spankrachtmeter.
Elba, f I Elba (eiland); z Elbe (rivier).
elee, e'lIee, m & t ~ steeneik.
elefante, m h olifant.
elefanteseo, agg olifants-.
elefantessa, f wijfjesolifant.
elefantl'asl, f
elefantiasis, soort me-

zuchtig, baatzuchtig, egolstisch.
egotlsmo, m egotisme, zucht om altijd over
zichzelf te pra ten, zelfingenomenheid.
egramente, avv ongaarne, met tegenzin.
egreglamente, avv uitstekend; F "-'! uitmuntend!; met 't volste recht!
egreglo, agg uitstekend, voortreffelijk;
aU' ~ signore N. N., den \Veledelen
Heer N. N. (opschrift van brieven).
egresso, m het uitgaan; uitgang.
(!) egro, agg zwak, ziekelijk; jig treurig,
droevig.
eguagllare, vt zic ttguagliare.
eguale, agg gelijk; zie verder uguale.
eguaJlta, f gelijkheid.
eh! interj ach, o! (uitroep van beklag, van
droefheid); we!! wel! he! (uitroep van
verwondering); eh eh, non e possibile!
komaan! dat is niet mogelijk; eili! (interi)
he! (om iemand te roepen, wiens naam
men niet weet)
ehm! interj hm (korte klank om de opmerkzaamheid te trekken); eilm, eilm! hm,
hm!
el = egU, hij.
e'la, interj wei, we!! ei ei! kijk eens aan!
elaeulatore, elaeulatorlo, agg uitspuitend,
uitloozend, uitloozings-.
elaeulazlone, elezlone, f uitspuiting; zaadstorting; ontlasting; R. sterke uitstroomingo
elaborare, vt uitwerken, met ijver, zorg be-

laatschheid.
elefantlno, agg olifants-; denti elefantini,
olifantstanden.
elegante, I agg sierlijk, fijn, smaakvol,
elegant; II avv elegant, smaakvol.
elegantemente, avv sierlijk, elegant &.
eleganza, f sierlijkheid, bevalligheid, elegance, keurigheid; uitgezochte vorm;
acconciarsi COI~ "-', zich met smaak kleeden.
eleggere, vt uitkiezen, uitzoeken, kiezen;
liever willen; "-' a presidente, tot voorzitter kiezen.
eleggl'blle, agg verkiesbaar.
elegglblllta, t verkiesbaarneid.
elegla, f elegie, treurzang, klaaglied.
elegl' aeo, I agg elegisch, weemoedig, klagend;
carme "-', klaaglied; II sost m elegisch
dichter.
elego, zie elegiaco.
elementare, agg elementair, de grondstof
betreffend; samenstellend; de eerste beginselen betreffend, eenvoudig, lager,
voorbereidend; corpi elementari, elementen; maestro "-', onderwijzer bij het
lager ollderwijs; scuola "-', lagere school;
trattato "-' di geometria, leerboek van de
beginselen der meetkunde.
elementarmente, avv elementair; voor beginnenden geschikt.
elemento, m element; grondstof, grondbestanddeel; grondbeginsel; fig element,
levensvoorwaarde, sfeer, geliefkoosde bezigheid; elementi, pl grondbeginselen;
gli elementi d'una malattia, de hoofdkenmerken eener ziekte; ha tutto gli elementi per fare un buon libro, hij heeft
alle eigenschappen, gegevens om een
goed boek te maken; essere il quinto
"-', F zeer noodzakelijk zijn.
elemoslna, f aalmoes; cassetta per l' elemosine, offerbus.
elemoslnare, vi bedelen ; een aalmQe~

werkeu, doorwerken, verwerken.

elaborato, agg uitgewerkt; met zorg bewerkt.

t verwerking, voorbereiding
(der spijzen) voor de vertering; toebereiding van het melksap; fig geestelijke
arbeid, grondige uitwerking; zorgvuldige
bearbeiding.
elarglre, vt rijke\ijk schenken.
elarglzlone, f rijkelijke uitdeeling van aalmoezen; schenking, weldaad.
elastieamente, avv elastjsch, veer~rachti!:l'
elaborazlone,
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elemoslnlere, m aalmoezenier; aalmoe7en, gever.
Elena, I Helena.
eleneo, m register; ,..." di libri, boekencatalogus.
eienlo, m ~ alantswortcl.
Eleonllra, I Eleonora.
eletta, I keuze, elite; un' ,..." di giovani, eene
schaar uitgelezen jongelingell.
elettamente, avv op uitgezoehte, uitgelezen
wijze.
elettlvamente, avv door keuze, bij keuze.
elettlvo, agg kies-, door verkiezing gevormd,
verkozen; domicilio ,...", vrijwillig verkozen woonplaats.
eletto, I p pass & agg verkozen, uitgekozen;
bevoorrecht, uitverkoren; uitgelezen,
voortreffelijk; oro ,...", fijnste goud;
parole elette, uitgelezen, sierlijke woorden;
II sost m gekozene, verkozene; uitverkorene; F gunsteling.
elettorale, agg verkiezings-, kies-; keurvorstelijk, keur-; principe ....." keurvorst.
elettorato, m kiesreeht; III keurvorstelijke
waardigheid; keurvorstendom.
elettore, m kiezer; III keurvorst.
elettrleamente, avv electrisch.
elettrlce, I vrouwelijke kiezer; III keurvorstin.
elettrlclsmo, m electriciteit.
e!ettrlclsta, m electricien, electro-technicus.
elettrlclta, I electriciteit.
elettrlco, agg electrisch; corrente elettrica,
electrische stroom; luce elettrica, electrisch
licht; macchina elettrica, electriseermachine.
elettrlzzare, I vt electriseeren, electriciteit
opwekken; lig krachtig aanvuren, bezielen; II ,..."rsi, VI' electrisch worden;
lig in geestdrift geraken, bezield worden.
elettrizzazlone, f electriseering.
elettro, m barns teen; electrum, groen goud.
elettrocalamlta, f electromagneet.
elettrochl'mlca, I electrochemie, ontleding
door electriciteit.
elettrocuzlone, I tereehtstelling door eleetrieiteit, electrocutie.
elettrlldl, m PI electroden.
elettrodlna'mlca, f electrodynamica, leer
van de onderlinge werking del' eleetrische
stroomen.
elettrodlna'mlco, agg electrodynamisch.
elettrllforo, m electrophoor.
elettrllllsl, f electrolyse.
elettrllllto, m electrolyt.
elettromagnete, m electromagneet.
elettromagnetlco, agg electromagnetisch.
elettromagnetlsmo, m electromagnetisme.
elettrllmetro, m electrometer.
elettromotore, m electromotor; agg electromotorisch; lorza elettromotrice, elect~omotorisc4e kracht,

eliminare

elettrone, m electron.
elettronegatlvo, agg negatief-electrisch.
elettroposltlvo, agg positief-eleetrisch.
elettrosellplo, m electroscoop.
elettrosta'tlea, I electrostatica.
elettroteenleo, agg elcctroteehllisch; sost m
electro-technicus, electriciell.
elettroterapla, I electrotherapic, ziektcbehandeling door electriciteit.
elettua'rlo, m likkepot.
elevamento, m verheffing, opheffing,
elevare, I vt opheffen, verheffell, hoogel'
maken;....., un dubbio, een twijfel opwerpen; ,..." Ie mani al cicio, de handen ten
hemel heffen; """ un numero al quadrato,
een getal tot het quadraat verheffen;
,..." il piano d'una casa, een huis een verdieping hooger maken; ,..." uno al grado
di generale, iem. tot den rang van generaal verheffen; II """rsi, VI' zich verheffen,
in de hoogte stijgen; lig trotsch, hoogmoedig worden.
elevatezza, I hoogte, hooge ligging; lig verhevenheid (v. geest), hoogheid, hooghartigheid.
elevato, p pass & agg opgeheven, hooger
geworden; hoog, hooggelegen; verheven.
elevatore, m (AlIat) opheffende spier; ~
elevator, lift.
elevazlone, I verheffing, verhooging, hoogte;
II hoogte van cen ster boven den horizon, poolshoogte; R K opheffing (van
de hostie); ~ elevatie, opzethoogte
(v. e. kanon); ~ hoogte van een muur,
opstand; machtsverheffing; ,..." del polso,
verhooging van den pols; ,..." della voce,
verheffing van stem.
elezlone, I verkiezing, keus; vrije wiI;
invalida, ongeldige verkiezing; lare
,..." di qc, iets uitkiezen; lasciarne libem
la ,...", de keus vrijlatcn; a tua ,...", naar
uw goedvinden, naar uw keus.
Ella, m Elias.
ell'aco, agg met de zon op- of ondergaalld.
ellanto, m ~ zonnebloem.
ellca, ellce, I I schroeflijn, slakkelijn; 2
schroef (v. e. sehip); schroef zonder
eind; 3 tuinslak; scala a ,...", wellteltrap;
vapore a ,...", schroefstoomboot.
ellce, m II Groote Beer.
e'lIee, m ~ steencik.
ellcillde, I schroeflijn; agg schroefvormig.
Ellcona, m (Mit) Helikon, Muzcnberg.
ellcrlso, m ~ stroobloem, immortcllc.
ell'dere, vt (Gram) wegwerpen, afstootcn,
weglaten; (Fis) aan kracht vermindcren;
belemmeren, neutraliseeren.
ellgl'blle, agg verkiesbaar.
ellglblllta, f verkiesbaarheid.
ellmlnare, vt verwijderen, wegwel'ken, verdrijven, schrappen, uitschakelen; cliIllip.ee~en (een onbekende).
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ellmlnazlone, f verwijelering, verdrijving, elilglo, m lof, lofrede, lofspraak;
eliminatie.
ello, m helium (gas).
elloeromla, f heliochromie, kleurenphotografie.
ellilfobo, agg zonneschuw, lichtschuw.
eliografla, t heliographie, 't seinen met
behulp der zonnestralen; lichtdruk; zonbeschrijving.
Eliogabalo, m III Heliogabalus.
eliilmetro, 111 zonnemeter.
Eliilpoll, m Heliopolis.
elioseilplo, 111 helioscoop, zonnekijker.
eliotrilpla, t ~ heliotroop.
eliotrilplo, m bloem v. d. heliotroop; soort
edelsteen, calcedon; zonnespiegel.
Elisa, f Elise.
Elisabetta, t Elisabeth.
eli'slo, agg elyseesch; campi elisi, elyseesche
vehlen.
elislone, f (Gram) elisie, wcglating (van
een Ie tter).
elisir, ellslre, m elixer; aftreksel; ~ di
lu1tga vita, levenselixer.
eliso, p pass van elidere.
ElIso, m Elysium, vcrblijf der gelukzaligen.
elltrilplo, m ~ heliotroop; soort cdelsteen,
calcedon.
ella, pron I (f van egli) zij, baar, bet; 2
beleefdheidsvorm voor voi; come sta ~?
boe maakt U het?
ella, f ~ alantwortel.
Ellade, f Hellas.
elle, m & f (de letter) 1.
elleboro, 111 ~ nieskrni<l; ~ nero, kerst-

roos.
ellenleo, agg Hellecnsch.
ellenlsmo, m hellenisme, Grieksch taaleigen; Griekendom.

ellenlsta, m graecus, kenner der Grieksche
. taal.

Elleno, In Griek; e"""', (agg) Grieksch.
e'llera, f ~ klimop; ~ terrestre, aardveil,
hondsdraf

Ellespilnto, 111 Hellespon t.
elll, pron zij, hun.
elllsse, f eHips; fltochi dell' ~, brandpuntcn
van de ellips.
t (Gram) ellipsis; weg-, nitlating van
een woord.
elllssillde, f ellipsolde.
elllttieamente, avv eUiptisch.
elll'ttieo, agg elliptisch.
elmato, agg gehelm(1.
elmetto, m kleine helm.
elmlnto, m ingewandswonn.
Illmo, m helm.
Elmo, m fltoCO di Sant' ~, St. Elmusvuur.
eloeuzlone,t wijze van uitdrukking, voordracht. vaardigheid in het spreken.
eloglare, vi prijzen. roemen, lofprijzen.

elllssl,

~

fUllebre,

lijkrede.

eloglsta, m lofredenaar.
elogl'stleo, agg vol lof, prijzend.
Eloisa, li! Holoise.
elongazlone, f Ii! elongatie; afstandshoek,
eloquente, agg welsprekend, fig vol uitdrukking, veelzeggend; lingua ....." rijke
taal; silenzio ,.....,. veelbeteekenend zwijgen.

eloquentemente,
zeggend.

eloquenza,

avv

f

welsprekend,

veel-

welsprekendheid;
indruk,
beteekenis; fiume di - , F zeer bespraakt
mensch.
elilqulo, m wijze van spreken; taal.
elsa, f elso, m degengevest; stootplaat van
degen.
elucubrare, vt met veel zorg en studie tot
stand brengen, uitbroeden.
elucubrazlone, f nachtarbeid, werk waaraan veel arbeid en studie is besteed.
elu'dere, vI ontwijken, ontduiken; verijdelen, vermijden.
eluso, p pass van eludere.
elvetieo, agg Helvetisch, Zwitsersch; COIlfederazione elvetica. Zwitsersch eedgenootschap.
Elvezla, f Helvetia, Zwitserland.
elvezlo, agg Helvetisch, Zwitsersch; E~.
m Helveticr, Zwitser.
elzevlrlano, agg Elzevier-, Elzeviers-.
emaelamento, m vermagering, magerte.
emaelare, vI mager maken; ~rsi. vr vermageren, mager worden.
emaclazlone, f vermagering.
emanare, I vi uitvloeien, nitgaan. nitstroomen, voortkomen nit; afkomstig
zijn van; ogni benc cmana da Dio, alle
goed komt van God voort; II vt laten
uitgaan, bekend, openbaar maken, uitvaardigen; ,....., un decreta, een verordening uitvaardigen.
emanazlone, f uitvloeisel, nitstrooming,
(v. licht); nitdamping, uitwaseming.
(Filos) emanatie, uitvloeiing van alle
dingen uit een opperst wezen; uitvaardiging, openbaar-, bekendmaking.
emancipare, I vt '" van het vaderlijk gezag losmaken, mondig verklaren; van
eene verplichting vrijmaken; emaneipeeren; II """'rsi, vr zich vrijmaken, ontvoogden, emancipeeren.
emanelpazlone,
mondigverklaring, ontvoogding, vrijmaking, emancipatie; gelijkstelling in rechten.
Emanuele, m Emanuel.
ematina, f hematine; rootle kleurstof van
het bloed.
ematlta, ematlte, f bloedsteen.
ematilgeno, m haematogeen.
ematologla, f leer van het bloed.

f'"
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ematosl, m bloedvorming.
ematurla, f 't bloedwateren.
embargo, m embargo, tijdelijk beslag op
schepen.
emblema, f embleem, zinnebeeld, kenteeken.
emblematleamente, avv emblema'tleo, agg
zinnebeeldig.
embolla, f
embolie, bloedvatverstopping.
embolo, m wig, stop, prop; zuiger (v. pomp);
L:>.
zijgang in oud-Grieksche tempel;
bloedprop (in een bloedvat).
e'mbrlee, m platte dakpan.
embrlogenla, t ontwikkeling van het embryo.
embrlologla, f embryologie, ontwikkelingsleer van het embryo.
embrlonale, agg embryonaal, in de kiem
aanwezig, in zijn eerste ontwikkeling.
embrione, m embryo, kiem (v. dier of
plant); fig eerste ontwerp, ruw plan.
embrlonleo, agg embryonaal, kiem-, wordend, in zijn eerste ontwikkeling.
embroe(e)a, embroeazlone, f l' inwrijving
met een smeersel; wrijfmiddel.
emenda, f verbetering, zoen; boete, verbeterde tekst.
emenda'blle, agg verbeterbaar, te verbeteren.
emendamento, m verbetering; wijziging;
amendement.
emendare, I vt verbeteren, wijzigen; amendeeren; ~ un danno, een nadeel, schade
herstellen; II ~rsi, vr zich verbeteren.
emendatlvo, agg verbeterend; wijzigend;
eareere ~, verbeteringshuis.
emendazlone, f verbetering. wijziging.
emergente, I p press & agg opduikend, te
voorschijn komend; voorvallend; anno
~, beginjaar; danno ~, 1'1 tastbare,
merkbare schade; II sost m onvoorzien
voorval.
emergenza, f gebeurtenis,
onvoorzien
voorval; uittreding (v. e. lichtstraal);
het opduiken.
emergere, vi opduiken, aan de oppervlakte
komen; zich verheffen; ui tsteken; fig
te voorschijn komen; aan't licht komen;
emerge ehe ... , er blijkt nit, dat ... ,
una persona si emerge dalla turba, iemand
steekt boven de groote menigte uit.
emerlto, agg emeritus, rustend (predikant,
ambtenaar) .
emeroteea, f hemerotheek, bibliotheek van
dagbladen, tijdschriften, brochures &.
emerslone, f het opduiken, opkomen; ~~
verschijning (van een ster).
emerso, p pass van emergere.
emetleo, agg braakverwekkend, braak-;
sost m braakmiddel.
eme'ttere, vt uitzenden; uitstralen (warmte);
$ in omloop brengen, uitgeven (bankbiljetten &); ,..." UI~a voce, un suono, een
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stem, een geluid voortbrengen; ~ un
voto, een stem uitbrengen, stemmell.
emlclclo, m halfrone!; L:>. halfrondG nis;
halve cirkel.
emlera'nla, f l' migraine, schele hoofdpijn.
emlgrare, vi emigreeren, het lane! verla ten,
uitwijken; wegtrekken (van dieren).
emlgrato, agg verhuisd, uitgeweken; sost
m landverhuizer; uitgewekene, balling.
emlgrazlone, f landverhuizing; emigratie;
't wegtrekken, trek (v. dieren).
Eml'lIa, m Emilie; Emilia.
Em1'1I0, m. Emile.
emlnente, agg hoog, verheven; uitstekend;
uitmuntend, uitnemend; voortreffelijk,
hoogstaand.
emlnentemente, avv hoog, verheven; voortreffelijk, uitstekend; in hooge mate.
emlnentl'sslmo, agg hoog verheven, hoogeerwaardig (van kare!inalen).
emlnenza, f hoogte, verhevenheid; uitsteeksel; uitstekendheid; E~, f Eminentie (titel van kardinaal).
emlplegla, f T eenzijdige verlamming.
emlro, m emir.
emlsTero, m halfrond.
emmlssa'rlo, I m I (geheime) afgezant,
boodschappen; spion; 2 afvoerkanaal;
uitmonding van kanaal; II (agg) capro ~,
zondenbok.
emissione, f voortbrenging; uitstraling (v.
warmte); loozing (van urine); uitstooting, uitbrenging (v. e. klank); bloedstorting; $ uitgifte, emissie (v. aandeelen,
bankbiljetten &).
emlssivo, agg uitstootend, uitstralend; uitstralings-.
emlstl'ehlo, m halfvers, halve versregel.
emi'tteri, m pl halfvleugeligen (inseeten).
Emma, t Emma.
emme, m & f (de letter) m.
emoglobina, f haemoglobine, rooele bloed-,
kleurstof.
emolJlente, agg (& sost m) T verzachtencl,
weekmakend (mielelel).
emolumento, m bijverdienste, voordeeltje;
belooning; salaris; elllolumenii, pl emolumenten.
emorragla, t T bloeduitstorting, bloedstorting.
emorrolde, f aambei.
emostasl, f T bloeelsteIping.
emosta'tico, agg bloeelstelpend.
emottlsl, f l' bloedspuwing.
emozlone, t aandoening, ontroering, gemoedsbeweging; opschudding, beroering.
empetl'gglne, f dauwworm.
empiamente, avv goddeloos, gruwelijk.
emplastrare, zie impiastrare.
emplema, f T empyeem, etterophooping
in de borstholte.
e'mplere, zie empire.
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empleta, emplezza, / goc1c1eJoosheid, on- enci:falo, 1n hers<'ncn.
menschelijke behandeling, goddelooze enchl'mosl, f
aallclrang van bloed naar

e

taal;
un' ~! wat een goddeloosheid,
't is een gruwel.
emplfondo, m ..t springvloed.
emplmento, m vulling; vervulling.
e'mplo, I agg goddeloos; onmellschelijk; F
zeer slecht, erbarmelijk; II sost m godcle100ze; booswicht.
empire, I vt vullen, aanvullen, vol maken;
vervullen (een wensch, een belofte) ;
overladen; (!)~ Z'area, de pijl op den boog
'leggen; Z' ha empito di benelizi, ik heb hem
met weldaden overladen; ~ la bacca,
den mond vol stoppen; ~qd di venta,
iemand wat wijs maken; II ~rsi, vr
zich volstoppen (met eten); ~rsi i calzani, Ie brache, iets in zijn broek doen.
empl'reo, of clelo ....... , m hoogste hemel,
vuurhemel.
emplreuma, m branc1erige reuk of smaak.
cmplrlcamente, avv empirisch, proefondervindelijk.
empl'rlco, I agg empirisch, proefomlervindelijk, ervarings-; II sost m empiricus,
ervaringsman; beenzetter.
emplrl~mo, m
empirisme, ervaringsleer.
e'mplto, zie impeta.
emplto, p pass van empire.
emporetico, agg carta empordica, filtreerpapier, vloeipapier.
emporlo, m markt, stapelplaats, entrepot,
emporium.
emulare, vi iem. nastreven, wcdijveren met;
....... la gloria di qd, iem's rocm trachten te
overtreffen.
emulatore, m ....... trlce, f me de dinger, -ster,
nastrever.
emulazlone, f wcdijver, naijver.
emulgente, agg het bloed naar de nieren
voerend.
emulo, m medec1inger; medeminnaar; agg
wedijverend.
emulslone, f emulsie; zaadmelk, plant enmelk; ....... di mandorle, amandelmelk.
emulslvo, agg oliegevend, emulsief.
emu'ngere, zie smungere.
emuntorlo, m T afvoerwcg, afvoerkanaal
(v. het lichaam).
ena'lIage, f (Gram) en all age, verwisseling
van grammaticale vormen.
enarmonlco, agg J enharmonisch.
enca'ustica, / wasschildering, schilc1erwerk
met inbranding der kleuren.
enca'usto, m £jjne roode inkt (door de Rom.
Keizers tot onderteekening der edicten
gebruikt); encaustiek, wasschilderkunst,
inbranding der kleuren; beits; boenwas.
encefa'lico, agg tot de hersens behoorende;
hersen-.
encefaIlte, encefaIl'tlde, t T hersenontsteking.

de huiel.
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enchlrl'dlo, m (stolcijnsch) handboek.
encl' cllca, f encycliek, pauselijke zendbrief.
enclclopedla, t encyclopedic.
enclclopedlco, agg encycloperlisc h; algemeen wetenschappelijk; persona enciclopedica, met veel kennis l.oegcrust persoon.

enclcJopedista, m schrijver van of medewerker aan een encycopleclie (inz die
der I8e eeuw), encyclopedist.

encll'tlca, f aanhangwoordje (zonder Idemtoon).

encomla'blle, agg lofwaardig, prijzenswaardig.

encomlare, vt openlijk loven, roemen.
encomla'stlco, agg lofprijzend, lof-.
encomlatore, 1n lofredenaar.
.
encomlo, 1n openlijke lof; lofschrift.
endeca'gono, m elfhoek.
endemla, / endemic, inheemsche ziekte.
endemlco, agg endemisch, inhecmsch, plaatselijk (v. ziekten).

e'ndlce, m nestei (v. steen); lokei; in dice,
kenteeken.

endl'vla, t If. andijvie.
endogeno, agg If. endogeen, inwendig uitgroeiend (v. uitloopers uit boomstam).

endoscoplo, m endoscoop, toes tel met spiegel voor inwendig lichaamsondcrzoek.

endosmosl, t endosmose.
Enea, tit Aeneas.
o eneo, agg bronzen, metalen .
energla, f energie, kracht, geestkracht;
klem, nadruk;

arbeidsvermogen.

energlcamente, avv energlco, agg energiek,
krachtig, flink, doortastenc1; werkzaam;
parole energiche, vastberaden, krachtige
woorden.
energu'meno, m bezetene; woesteling, dolleman; agg bezeten.
enfasl, t emphase; ophef, gezwollenheid;
hoogdravendheid.
enfaticamente, avv enfa'tico, agg hoogclravend, gezwollen; met klem.
enflaglone, / T zwelling; gezwel; opzwelling;
fig hoogmoed, opgeblazenheid.
enflamento, m opzwelling.
enflare, I vi opblazen, doen zwellen, uitzetten, vergrooten; trotsch maken; II vi &
.......rsi, vr zwellen, opzwellen, zich opblazen.
enflato, p pass & agg gezwollen; trotsch, opgeblazen.
enflatura, f opzwelling, gezwollenheid; opgeblazenheid.
enfiore, m zie en/iagiol1e.
enfisema, t l' emphyseem, Inchtgezwel.
enfiteusl, f erfpach t.
enfiteuta, t erfpaehter.

cpa

Engadina
Engadlna, f Engadin.
enigma, enlmma, m raadse!; raadselachtig
persoon.
enlgma'tlco, enlmma'tlco, agg raadselach·
tig, duister.
enn(e)a'gono, m negenhoek.
imne, m & f (de letter) n.
Ennega'vla, f Henegouwen.
ennesimo, agg n·de; potenza cnnesima, n·de
macht.
ennico, agg zie elnico.
Eno, m Inn (rivier).
enologia, f renologie, leer van de wijnbereiding.
enologo, m wijnbouwkundige, wijnkenner.
enometro, m wijngistingsmeter.
enorme, agg enorm, verbazend groot; ontzettend, ontzagJijk.
enormemente, avv verbazend veel, heel erg,
geweldig, enorm.
en or mit a, f enormiteit, buitengewone grootte of omvang; afschuwelijkheid; vreeseIijke misdaad; grove fout; grove vergissing.
Enrichetta, f Henriette, Hendrika.
Enrico, m Hendrik.
ensiforme, agg ~ zwaardvormig (blad).
entasl, m L. uitbuiking, punt waar een zuil
het dikst is.
ente, m wezen; het zijn, het bestaan; ~
morale, t'1 rechtspersoonIijkheid; ~ ragionevole, redeIijk wezen, mensch; Ente
supremo, Opperwezen, God; non ~, het
niet zij n, niets.
enterico, agg ingewands-, darm-.
enterite, enteri'tlde, f
ingewandsontsteking.
enterocele, f
darmbreuk.
enterotomia, f darmoperatie.
entita, f wezen, wezenheid, het werkelijk
bestaan; beteekenis, gewicht.
entomo, m insect.
entomofago, agg insectenetend.
entomologla, f insectenleer.
entomologo, m insectenkenner, entomoloog.
entozoa'rio, m ingewandswonn.
entragna, f entragno, m ingewand; fig binnenste; innerIijk.
entrambe, f pi entrambl, 111 pi beiden; ~ noi,
wij beiden.
entramento, m het binnenkomen.
entrante, I p pres & agg binnentredcnd, intredend; indringerig; overtuigend; la
settimana ~, de volgende week.
entrare, I vi binnenkomen, binnentreden,
binnengaan, ingaan; 2 optreden (op
tooneel); 3 zijn intrede doen, beginnen
entri! kom binnen; mtra A mlelo, Hamlet
treedt op; entra la estate, de zomer treedt
in; entra la messa, de Mis begin t; non
c'enlra, 't gaat er niet in, het past er niet
in; 110n c'entro, 1/on si s'entra, het gaat niet;
onmogeJijk; ik zie er geen kans toe; non
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m'entra, ik begrijp er niets van; non entrate mai nei fatti allrui, bemoei u nooit
rnet andermans zaken; conte c' e-ntri ttt in
quesle faccende? wat had je met die zaken
te maken; quanlo ce n' enlra, zooveel als
er maar in gaat; in den hoogsten graad;
mi enlra un pensiero, een denkbeeld staat
mij aan; ~ la febbre, de koorts krijgen;
~ 11Iallevadore per uno,
als borg van
iemand optreden; ~ medico alia spedale,
als arts in een hospitaal komen; ~ troppo
avanti, te ver gaan; ~ a parlare, beginncn
te spreken; ~ di mezzo, als bemiddelaar
optreden; ~ in ballo, het bal openen; ~
in cammino, zich op weg begeven; ~ ill
coliera, in woede geraken, toornig worden; ~ in convento, in een klooster gaan;
~ in gelasia, jaloersch worden; "-' in
ufficio, zijn ambt aanvaarden; "-' nei
venti, de twin tiger jaren ingaan; II sosl m
het binnenkomen; ingang; abilare all' ~
della via, in 't begin van de straat wonen.
entrata, f I in gang; voorzaal; 2 begin, aanyang; 3 intrede; t 4 inleiding, voorspel;
5 introuuctie; binnenkomst; 6 optreden
(op het tooneel); toegang; 7 invoer (v.
goederen; 8 rente, inkomen; ,......., e. uscita,
ontvangsten en llitgaven; diritto d'~,
invoerrech t; met/ere a ~ una cosa, iets als
ontvangst boeken; vivere d'~, van zijn
renten leven.
entratura, f intrede, entree (als lid); begin,
aanvang; toe gang, introductie; lassa d'~,
entree(-geld); aver "-' can U1l0, toegang
tot iemand hebben.
entro, prep & avv in; zie dentro (v66r per
staat altijd enlro).
entrome'ttere, zie inlrometiere.
entuslasmare, vi in geestdrift brengen, verrukken; ~rsi, in geestdrift geraken,
dwepen met.
entuslasmo, m en!hollsiasme, verrukking,
vervoering, geestdrift.
entuslasta, m dweper, vurig bcwonderaar.
entuslastlcamente, avv entusla'sUco, agg
geestdriftig, vol geestdrift, verrukt, dwcpend.
enucIeare, "I l' uitpeIIen (gczwel &).
enula, f ~ alan!; ~ campana, alantwortel.
enumerare, vt opsommen, opnoemen.
enumerazlone, f opsomming, opnoeming.
enunclare, vi uitdrukken, uilen; vennelden,
uitspreken.
enunclaUvo, agg uitdrllkkend, verklarencl.
enunclazlone, f uitc\rukking, llitecnzetting;
voordrach t.
eocenlco, agg eoceen, uit het eerste gedeeJte
van het tertiaire tijclperk.
eollo, agg acolisch, wind-; arpa eolia, xolus_ harp.
Eolo, m Aeolus, god van den wind; fig de
epa, f > buik, onderlijf.
[wind.

epate

equicrure
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epate, m lever.
epa'tlca, f ~ leverbloempje.
epa'tlco, agg lever-; lcvcrkleurig.
epatlte, epatl'tlde, !
leverontsteking.
epatta, f epacta, verschil v. c. zonncjaar
met eell maanjaar, aantal dagen tusschen de laatste nieuwe maan en I Jan.
epentesl, f (Gram) epenthesis, inlasschillg
v. e. lettergreep.
eplca, f epiek, epische poczie.
eplcedlo, m treurdicht, lijkzan/!; lijkrede.
eplceno, agg (Gram) gemeenslachtig.
eplcentro, m epicentrum, middelpunt cener
aardbeving.
eplclc:Io, m lil bijkring, bijcirkel.
eplclcllllde, f epicic!olde, radlijn.
eplco, agg episch; sost m episch dichter,
epicus.
eplcra'tlco, agg
langzaam, zacht werkend,
allengs werkend.
eplcurelsmo, In (Filos) epicurisme, genotzucht.
eplcureo, agg epicuristisch, zinnelijk, aan
zingenot yerslaafd; sost m epicurist, genotzoeker, zinnelijk mensch.
Eplcuro, m Epicurus.
epldemla,f epide"'ie, heerschende besmetteHjke ziekte.
epldemlcamente, avv epldemlco, agg epidemisch.
epldermico, agg epidermisch, opperhuids-.
epldermide, f opperhuid.
eplfania, t Drie Koningenfeest (6 Jan.).
eplfonema, t epiphonema, slotuitroep.
epl'{ora, f T tranen del' oogen.
epiga'strio, 1n maagkuil, maagstreek.
eplglotta, eplglottlde, f epiglott.is, strotklepje.
epl'gonl, m pl epigoneu; navolgers, volgelingen.
epl'grafe, f epigraaf; opschrift, zinspreuk.
eplgra'fico, agg epigrafisch, als een opschrift; stile ~, korte, kernachtige stijl.
eplgramma, In epigram, puntdicht, kort
hekeldicht.
eplgramma'tlco, agg epigrammatisch, kort
en zinrijk; scherp.
eplgrammista, m puntdichter.
epllazlone, t ontharing.
epllessla, f T epilepsie, vallende ziekte.
epllettlco, agg T epileptisch; sost In epileptieus, lijder aan vallende ziekte.
epl'logo, In epiloog, slotrede; nawoord; naeplnl'clo, In overwinningshymne.
[spel.
epl'ploo, In epiploon, darmnet.
Eplro, In Epirns.
eplscopale, agg bisschoppelijk.
eplscopato, In episcopaat, bisschoppelijke
waardigheid; gezamenlijke bis\;choppen.
eplscilpio, m bisschoppelijk paleis.
eplsodlco, agg episodisch, ingevlochten, bijkomstig.
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episodio, m episode, tusschenwerk; nevenhandeling; merkwaardige gebeurtenis.
eplspa'stlco, agg blaartrekkend; sost In trekpleister.
eplstassi, I
ucusblocding.
epistl'1I0, In A architraaf.
epl'stola, f epistel, zendbricf; Epistcl, gedeelte van de mis; Ie epistole dcg/i A postoli, de brieven del' Apostelcn.
eplstolare, agg brief-; stile ,..." briefstijl.
epistola'rio, In brieven(verzameling} (v. c.
beroemd man).
epl'strofe, I epistrophe, herhaling van dezelfde woorden aan het einde van verschillende zinnen;
terugkeer eener
ziekte.
eplta'ffio, epita'flo, In grafschrift.
epitala'mio, In brniloftslied.
epl'tasi, I epitasis, verwikkeling; 2e gedeelte van het Gr. drama.
epltello, In epithelium, opperhuid van een
slijmvlies.
epitema, I papomslag.
epl'teto, In epitheton, toenaam, toevoegsl'l.
epltomare, vt kort samenvatten, een uittreksel maken.
epl'tome, I uittreksel, kort begrip.
eplzoa'rlo, m uitwendige parasiet.
eplzoozla, I ve@pest.
epoca, t tijdperk, tijdvak; tijdstip; lar - , F
opzien baren, van bijzondere beteekenis
zijn.
epodo, m nazang, derde deel of slotzang
eener ode.
epopea, I heldendich t, epopee.
eppure, e pure, avv en toch, niettemin, desniettegenstaande.
epsilon, In epsilon; grieksche kOl'te e.
eptacordo, m zie ettacordo.
epulone, In zwelger, brasser.
epulonismo, m zwelgerij, brasserij.
epurazlone, I zuivering, loutering.
equa'blle, agg gelijkmatig, billijk; eenvormig, gelijkvormig.
equabllltA, f gelijkvormigheid, gelijkmatigheid; gelijkmoedigheid.
equamente, avv billijk, rechtvaardig.
equa'nlme, agg gelijkmoedig, gelaten, kalm.
equanlmitA, t gelijkmoedigheid, gelatenheid,
kalmte.
equatore, In evenaar, equator.
equatorlale, agg equatoriaal, om den evenaar
gelegen.
equazione. I vergelijking (algebraische); vel'schil tusschen middelbaren en waren tij d;
verschil tusschen waarneming en reactie.
equestre, I agg ruiter-, ridder-; te paard
strijdend; ordine ....... , ridderstand; ridderorde; statua ~, ruiterstandbeeld; II soot m
ruiter.
equia'ngolo, agg gelijkhO€kig.
equicrure, agg gelijkbeenig.
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equidistante

ere dare

equldlstante. agg op gcIijken afstan<1 van. era'rlo, m schatkist; staatsvermogen.
equlla'tero. agg gelijkzijdig.
Erasmo, m Erasmus.
equlllbrare. I vt in even wicht houclen of erba, f ~ gras; kruid; grasveld, grasperk, gazon; erbe, pi toekruiclen; groen ten, keu'brengen; het evenwicht houclen; II ~rsi,
kengroellten; ~ d'acciughe, ~ marjolein;
vr het evenwicht bewarcn; tegcll elkaar
opwegell.
"'" benedetta, nagelkruid; ~ gatta, kattcllkruid; ~ fu, veldsla; "'" medica, luzerneequillbrazlone. f het in evcnwicht zijn; het
klaver; brodo COlt erbe, groentesoep; mal'
tegen clkaar opwcgcn.
erba, onkruid; verde~, grasgroen; dottore
equlll'brio. m evenwicht; balans; giuochi
in~, dokter in den dop; andare all' ~,
d'.-...", balance~rkunst; tenere in ,-....;, in
evenwicht houclen.
naar de wei gaan (vee); comprare la raccolta
in ~,het gewas koopen terwijl het nog te
equino. agg paarcle-, paarclen-; razza equina,
paardenras.
velde staat; koopen of wagen op hoop vall
equinoziale. agg equinoxiaal, cle nachteve-I een toekomstige willst; la mal'crba cresce
presto, onkruid vergaat niet; essere ancora
ning betreffencl, evennach ts-.
equlno'zio. 1n dag- en nachtevening.
in ~, nog jong, onrijp, onervarcn zijn;
equipaggiamento, m .t. uitrusting, bemannon essere pitt dell' ~ d' oggi, niet van
ning (van een sehip).
gisteren zijn; far ~, gras maaien; far
equipagglare. vt uitrusten, cquipcercn (sched' ogni ~ fascia, alles door elkaar gooiell;
pen, legers, reizigers).
van dell eellen dag in den anderen leven;
equipa'ggio. m uitrusting, toerusting; toenon mettere ~, veel bezocht, betredcn
behoo1'en; .t. bemanning, equipage; eigen
worden; mangiarsi il guadagno in ~, verrij tuig; reisgocd; )( legcrtros.
teren wat men nog verdienen moet, de
ilUid verkoopcn eel' de beer geschoten is;
equiparare. vt naast elkaar stellen, gelijkstellen; nauwkeurig namakcn of navolsentir nascer I'""", het gras hooren groeien,
gen, evenaren.
zeer slim zijn; (prov) ogni ~ si conosce al
seme, aan de v1'uch ten kent men den boom.
equlpollente. agg gelijkwaardig.
equlpoIlimza. f gclijkwaardigheid.
erba' ccla, f onkruid.
equlponderante, agg gelijkwegend; even erba' ceo, agg grasach tig, kruidach tig; kruid-,
zwaar.
plantaardig.
erba'gglo, m moeskruiden, keukengroenten.
equlseto, m ~ paardestaart; schaafstroo.
equl'sono, agg gelijkklinkend, gelijk in toon. erba'lo, m grasveld; gemeenteweide.
equltil, f billijkheid, rechtvaardigheid; a erbaluola, f groentevrouw.
buona (grande) ~, met 't volste recht.
erbaluolo, m groenteboer.
equltatlvo, agg billijk, rechtvaardig.
erba'rlo, m herbarium, krllidenboek; verequltazlone, f rijkunst, het paardrijclen;
zameling van gedroogde planten.
scuola di ~, rijschool.
erba'tico, m weiderecht.
equlvalente, I agg gelijkwaardig; gelijkbetee· erbato, agg met gras begroeid; sost m gras·
kenend; II sost m geIijk bedrag, gelijkbeveld.
teekenend woord &; equivalent.
erbetta, f fijn, dieht, kortgehouden gras,
equlvalenza, f geIijkwaardigheid.
gazon.
equlvalere, vi gelijke waarde hebben; even- erbire, vi zich met gras beclekken, groen
[worden.
veel waard, evengoed zijn, gelijkstaan met erbive'ndolo, m groenboer.
equlvocamente, avv dubbelzinnig.
erbl'voro, agg plantenetend.
equlvocamento, m misverstand, verkeerde erbolare, vi zie erbarizzare.
opvatting; dubbelzinnige spreekwijze.
erborista, m plantkundige kruidenkenner,
equlvocare, vi dubbelzinnig spreken of
kruiden verzamelaar.
schrijven; zich vergissen, verkeerd 01'- erborizzare, vi herbariseeren, kruiden zoevatten.
ken en verzamelen, botaniseeren.
equivocazlone, f zie equivocamento.
erboso, agg grasachtig; met gras begroeid.
equl'voco, I m dubbelzinnigheid; verkeerde Ercolano, m Herculanum.
opvatting; misverstand; dwaling, ver- Ercole, m Hercules; jig zeer sterk man; Ie
gissing; II agg dubbelzinnig; twijfelachtig,
colonne d' ""', de zllilen van Hercules; F
onduidelijk; persona equivoca, ve1'dacht
uiterste grens; Ie dodici fatiche d' ""', de
iemand, onop1'echt persoon.
twaalf werken van Hercules; fig buitenequo, agg billijk, rechtvaardig, betamelijk.
gewone inspanningen.
<!l equoreo, agg zee-.
ercolino, agg Herculisch, zeer krachtig;
era, f tijdrekening; jaartelling; tijdperk.
gambe efcoline, kromme beenen.
Era'cUdi, m pi Herakliden.
ercu'leo, agg Herculisch, reusachtig; fatica
eradlcare, zie sradicare.
_ erculea, buitengewoon zware inspanning.
erarlale, agg de staatskas, de schatkist be- Erebo, m Erebus, dooclenrijk, onderwerelc1,
treffende; schatkist-, rijks-.
ere dare, zie ereditare.
[bel.

errante

crede

ermafrodito, 1n hermaphrodiet; agg tweeerede, m & I erfgenaam, erfgcname.
slachtig.
eredlta, I erfenis, nalatenschap; ~ giacmte, onopgevorclercle nalatenschap; adire Ermanno, m Herman.
ermellino, m ~ hermclijn; hcrmclijnbont;
un' ~, een nalatenschap aanvaarden.
{Zl wit veld met zwarte vlekkcn.
ereditare, vt ervcn; ~ qd, iemands erfgeermeneutica, f uitlegknlllle (inz. van den
naath zijn.
ereditariamente, avv crfclijk; door erfenis.
Bijbel).
eredita'rio, I agg erfelijk; overgecrfd; erf-; ermeneutlco, agg verklarcml; uitlcgkundig.
asse ~, erfgoed, erfelijk goecl; principe ~; Ermete, m Hermes.
erfprins, kl'oonprins; II sost m erfprins, ermeticamente, avv hermetisch, Inchtdicht.
ermeiico, agg hermetisch, Inchtclicht; rlen
kroonprins; erfgenaam.
eeredienst van Hermes betreffende, Herereditiera, I rijke erfgenaam; F rijke partij;
meso; colonna ermetica, Hermcszuil.
erfdochter.
ermisino, m soort van lichte zijclen stof.
eremita, m kluizenaar, hcremiet.
eremita'ggio, m hermitage, klnis.
o ermo, agg eenzaam, verlatcn.
eremitano, agg kluizenaars-; behool'encle tot ermoda'ttero, ermoda'ttilo, m ~ herfsttijde klnizenaal'sorde del' Augnstijncn.
Ernesta, t Ernestine.
[Ioos.
eremi'tico, agg klnizenaars-.
Ernesto, m Erns t.
eremo, I m cenzame, onbewoonclc plaats; ernia, f breuk; r-.J incarccrata of strozzata,
beklemde brenk; ~ inguinale, liesbreuk.
klnizenaarswoning; cenzaam Imis, leeg
Imis; i padri dell'~, de woestijnvadel's, de ernia'ria, f ~ dnizendgraan, brcukkruid.
anachoreten; II agg eenzaam; afgelegen. ernia'rio, I agg breuk-; cinto ~, brcnkbancl;
eresia, f kctterij, dwaalleer; lig godslasteII sost m breuklijder.
ernioso, agg met cen brenk behept, een
ringen.
eresiarca, m hoofd ccner kctterlcer, aartsbreuk betreffende.
ketter; godslasteraar.
erniotomia, I breukoperatie.
eresiare, vi kettersche, godslasterlijke ge- Erode, m Herodes; parere it rc ~, cr wreeu,
sprekken voeren.

woest uitzien.

ware leer afvallen.

strijden.
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eresipil1a, I
roos, belroos.
Erodi'ade, I Herodias.
ereticale, agg kettersch; gollslastcrlijk.
ero'dere, zie rodere.
eroe,
m heros, halfgod, held; croi dell" lede,
ereticamente, avv als cen ketter.
geloofshelden; combatterc da ~, heldhaftig
ereticare, vi in ketterij vervallen, van de
erogare, vt uitdeelen; toewijzen (geLlen, een
ereiico, m ketter; agg kettersch.
eretto, p pass (van crigerc) & agg opgcricht;
som) , toekennen, schenken.
rechtop, loodrecht; steil; moedig; ~ a erogazione, f toekenning; schenking; nitperpendicolo, loodrccht.
deeling.
erettore, In oprichter, stichter; agg oprich- eroicamente, avv heldhaftig.
eroicizzare, vt tot held stempelen; als held of
tend, heffend.
heldendaad behandelcn o! verhcerlijken.
erezione, I oprichting, stichting; Cl'ectic,
erg, m erg,
[stijfwording. eroico, agg heldhaftig, heroisch; fig sterk,
buitengewoon; coraggio ~, helclenmoed;
erga'stolo, m tnchthuis, kerker, bagno; IlJ
eta eroica, heldentijdperk; pazienza eroica,
slavenkerker (bij de Rom.); pena dell'~,
buitengewoon geduld; poema eroica, he!levcnslange gcvangeniss traf.
dendicht; rimedi eroici, paardenmiddelen.
o ergere, zie crigere; r-.J l' animo, trotsch,
hoogmoedig worden.
eroide, f heldenbrief.
ergo, derhalve, alzoo; F venire all' r-.J, tot de eroina, f heldin.
conclnsie, de slotsom, de moe:lijkhcid eroismo, m heldenmoed; helclendaacl,
erica, f ~ erica, heidekrnid.
[komen. ero'mpere, vi uitbreken, uitbarsten.
Eri'dano, m Ericlanus, Po (rivier); ~!1 Erida- erosione, f erosie, wegvreting,
nus (sterrenbeeld).
erosivo, agg wegvretend.
eri'gere, I vt oprichtcn, stichten, instellen; eroso, agg moneta erosa, kopermunt.
naar omhoog strekken;.11 r-.Jrsi, vr zich erotica mente, avv erotico, agg erotisch, de
(zinnelijke) liefde betreffend, zinnelijk;
oprichten, zich verheffen; steigeren; r-.Jrsi
in censore, zich als zedenmeester opjiltro erotico, liefdesdrank.
,verpen,
erpete, m T herpes, haarworm (huidzi?kte):
Erinni, Erinne, I Erinnys, wraakgodin, furie. erpicare, vt eggen; ~rsi, zie arramp~cars~.
eri'samo, m ~ steenraket.
erpicatura, t het eggen, be egging.
erisipeIa, t T roos, belroos.
e'rpice, meg, egge.
errabondo, agg roncldolend, ronddwalend.
Eritrea, I Erythrea.
err ante, p pres & agg d walend; ronddolend;
erma, t Hermeszuil.
cavaliere ,...." dolende riuder; ebreo ,...."
ermafrodismo, m twceslachtigheid.
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wandelende jood; pietra ,-.." zwerfblok; esaeerbamento, m verbittering.
esaeerbare, I vt verscherpen, erger maken
stella "", dwaalster, planeet.
(pijn &); verbitteren; II -rsi, vr erger
errare, I vi dwalen, ronddolen; verdwalen;
worden, toenemen; verbittenl, toornig
zich vcrgissen, fouten begaan; tu hai
wOHlcn.
errato, gij hebt u vergist; se il pensier non
mi erra, als ik mij niet vcrgis; II vt ,-.., la esacerbazlone, f verergering, toencming (v.
ziekte); fig verbittering, gramschap.
via, il cammino, den weg, het pad kwij t
esaedro, m zesvlak.
rakcn.
errata of errata-ccirrlge, m errata, lijst van esagerare, vt ophoogen; ,fig overdrijven, vergrooten; te ver baan.
drnkfouten.
esageratlvo, agg overdrijvend, vol overerrata mente, avv bij (uit) vergissing.
erra'tlco, agg zwervend, crratisch, zwerf-.
drijving.
errato, I p pass & agg gedwaald, vergist; esagerato, agg overdreven.
verdwaald; verkeerd, onjuist; ho ,-.." ik esageratore, m overdrijver, opsnijder.
heb mij vergist; II sost m fout, dwaling. esagerazlone, f overclrijving, vergrooting.
erre, m & f (de letter) r; .6. kraagsteen.
esagonale, agg zeszijdig, hexagonaal.
errlno, m niespoeder, snuifmiddel.
esagonato, agg zeshoekig.
erro, m pu thaak.
esa'gono, m zeshoek.
erroneamente, avv bij vergissing.
esala'blle, agg licht vcrvliegend, vluchtig.
erronelta, f vergissing; c1waling.
esalamento, m uitwaseming, verdamping.
errcineo, agg verkeerd, valsch; c1waal-.
esalare, I vt uitwasemen, uitdampen, vererrore, m dwaling, onwaarheid, onjuistheid;
spreiden (ecn geur); - l'anima, den geest
,'ergissing, fout; verkeerde meening;
geven; l'ultimo fialo, den laatsten
errori di gioventu, jeugdige afdwalingen;
adem uitblazen; II vi uitgaan van, op,-.., di stampa, drukfout; cadere in ,-.." zich
stijgen (dampen); uitwasemen; zich in
vergissen, in dwaling vervallen; essere
de vrije lucht begeven.
tratto in gravissimo ,-.." in zware dwaling esalato'lo, m luchtgat.
vervallen; per ,-.." bij vergissing; salvo "", esalazlone, f uitwaseming; uitademing;
vergissing voorbehouden.
geur, adem; het lucht scheppen.
erta, f steile hoogte; steile helling; all' ,-.." esaltamento, m verheffing, verheerlijking;
naar boven; all',...,.,! opgepast! pas op!;
installatie van den paus; geestdrift, verdormire, stare a pancia all' ,...,." op den
voering; overspanning, opgewondenheid.
rug slapen, liggen; stare all' ,...,." op zijn esaltare, I vt verheffen (tot een waardigheid);
hoede zijn; non tenere un cocomero all' ,...,."
prijzen, lofprijzen, in de hoogte steken;
geen geheim
kunnen bewaren; colversterken; ~ al ponlificalo, tot pallS
l'orecchio all' ,-.." met gespitst oor.
verkiezen; II -rsi, vr zich verheffen;
zich zelf rocmen; stijgcn (in roem, rang &);
ertezza, f s teilte.
erto, agg steil, sterk stijgenc1; opgericht,
zich opwindcn, zich overspannen,
rechtop; fig trotsch, met opgericht hoofd. esaltato, agg verheven, vcrhoogd, gees terubescente, agg rooel, blozend, schaamrood.
driftig, overspanncn; sost m overspannen
erubeseenza, f het blozen, rood worden (van
persoon.
schaamte).
esaltazlone, f zie esaltamellto; ~ della croce,
cruea, f ~ wilele kool; 00 rnps van het koolE:ruisverheffing.
witje,
esame, m OJ examen; ollc1erzoek; beproeerudlmento, m vonning, onc1errich t.
ving; 1'1 onclervraging, verhoor; di
erudlre, 1>t onderrichten; """'rsi, vr zich vorcoscienza, gewetensonc1erzoek;
di
men, leer en.
licenza, eindexamen; ,-.., orale, mondeling
erudlto, agg geleerd, gestudeerd; zeer erexamen, ,...,., scritto, schriftelijk examen;
varen; sost 111 geleerde.
aver superato gli esami, de examens achter
erudlzlone, f geleerdheid; schat van kennis;
den rug hebben; esser bocciato all' ~, bij
uomo di malta .-., mall van veel kcnnis,
't examen gezakt zijn; passare all' "", een
groote geleerdheid.
examen ondergaan; schiacciare qd all'-,
eruttare, I vt uitwerpen, uitspuwen; ,...,., fuoco,
iem. bij 't examen laten zakken.
vuurspuwen; II vi opbreken, oprispen. esa'metro, m hexameter, zesvoetig vel's.
eruttazlone, f uitstooting, uitspuwing; op- esamlnando, m examinandus.
risping; uitbarsting (van vulkanen).
esamlnare, I vt beproeven, onderzoekcn,
eruttlvo, agg vulkanisch;
met uitslag
ernstig overwegen; ondervragen, verhoogepaard.
.
ren; 'G'" examineeren, examen afnemen;
eruzlone, f (huid)uitslag; uitbarsting (vulII ""rsi, vr zichzelf beproeven, zijn gekaan); X uitval.
weten onderzoeken.
esamlnato, agg onderzocht, beproefd; geervo, 111 ~ wikke.
Erzegovlna, I Herzegowina.
examineerd; sost m examencandidaat.
errare

r
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esamlnatore, m onderzoeker, ondervrager; escandescente, agg driftig, opvliegend.
examinator; agg onderzoekend; examen-; escandescenza, t drift, opvliegendheid, prikkelbaarheid; dare in ......" driftig worden;
giunta esamillatrice, examencommissie.
hevig uitvaren.
.
esamlnazlone, t onderzoek, beproeving, one'scara, f
korst, roof (op wonden).
dervraging, verhoor, examineering.
esa'ngue, agg bloedeloos; bleek; levenloos. escato, m loerplaats (voor wild); fig hinderesanlmare, vt ontzielen, doodcn; moedeloos
laag, val.
maken, ontmoedigen.
escavare, zie scavare.
escavatore, m excavator, graafmachine;
esa'nlme, agg ontzield, levenloos, dood.
esantema, t
huiduitslag, exantheem.
baggermachine.
esantema'tlco, agg exanthemisch, met uit- escavazlone, I uitgraving, uitbaggering; 01'slag gepaard, vlek-; tifo ~, vlektyphllS.
graving (van oudheden).
esarca, m W ex arch (Byzantijnsch stad- escerto, m uittreksel (uit een boek).
houder in Italic en Afrika).
Eschllo, m Aeschylos.
esarcato, m W exarchaat.
Eschlmese, m Eskimo.
esasperamento, m verbittering; vercrgering. eschlo, m ~ wintereik.
esasperare, I vt verbitteren; II ~rsi, vr esclre, zie uscire.
verbitterd, I"anhopig worden; buiten esclta, t zie uscita.
zichzelf geraken; erger worden.
esclamare, vt uitroepen, luid roepen.
esclamatlvo, agg uitroepend, uitroep-; paresattamente, avv nauwkeurig, stipt.
ticelle esciamative, uitroepwoordjes, tu,esattezza, I nauwkcurigheid, juistheid, nauwgezetheid.
schenwerpsels; PUlltO ......" uitroepingsteeI esatto, agg nauwkeurig, zorgvuldig, stipt;
ken.
canto "', goed sluitende rekening; scienze esclamazlone, t uitroep.
esatte, exacte wetenschappen; scrittore ......" esclu'dere, vt uitsluiten, uitzonderen; af-

r
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zorgvuldig schrijver.
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esatto, p pass (van esigere) & agg verlangd,

gevorderd; ingevorderd, gelnd.
esattore, m invorderaar; tolbeambtc, belastiIrgontvanger.
esattorla, f ambt van ontvanger; kantoor
van den ontvanger.
esaudl 'bile, agg verhoorbaar, \"oor in williging
vatbaar.
esaudlmento, m verhooring.
esaudlre, vt verhooren.
esaurlente, agg uitputtend; cultura ......" roofbOllW.
esaurlmento, m uitputting, opdroging; !'1
beCindiging (v. e. proces).
esaurlre, I vt uitputten, leegmaken, verbruiken, ten einde brengen; II ~rsi, vr zich
uitputten (in verzinselen &); zijn geest
uitputten.
esaurlto, agg uitgeput, verbruikt; Ie dig;
edizione esaurita, uitverkoch te oplage.
esa 'usto, agg zie esaurito; ......, di dallari. zonder geld; ......, di lorze, uitgeput, krachte1005.
esautorare, vt van het ontzag, aanzien beroovenj """""rsi, vr het ontzag, aanzien ver~
liezen.
esazlone, I invordering (v. belasting, boete);
fig belasting; afpersing.
esca, I I spijs, voedsel; 2 lokaas; lokmiddel,
bekoring; 3 tonder, vuurzwam; asciutto
come i'......" zoo'droog als kurk; F zonder
een duit op zak; bruciare come i'......" bran·
den als zwam; F geen rooien duit bezitten;
correre all'......" aanbijten, in 't lokaas
bijten; prendere al/' ......" aanlokken, verlokken.

wijzen; !'1 niet ontvankelijk verklaren;
......, it dubbio, allen twijfel buitensluiten;
......, una proposta, een voorstel van de hand
wijzen.
.
escluslone, I uitsluiting, uitzondering, buitensluiting; !'1 niet ontvankelijk verklaring.
escluslva, f uitsluiting; recht van veto (bij
pauskeuze); dare /'......" iemand van eell
ambt uitsluiten; pretcadere all' ......, di.. .. ,
het uitsluitend voorrecht meenen te hebhebben ... te zijn.
escluslvamente, avv uitsluitelld, met uit·
sluiting; niet inbegrepen, niet medegerekend.
escluslvlsmo, m geest van uitsluiting.
escluslvo, agg uitsluitend, exc1usief; eenzijdig; onvereenigbaar met; opinione
esclusiva, meening, die aile andere meeningen uitsluit; uomo ......" iemann die
aileen zijn eigen meening voor de j uiste
houclt.
escluso, P pass & agg uitgesloten; nt'SSullO
~, niemand uitgezonderd.
escogltare, vt llitdenken, verzinnen.
escogltatlva, t denkvermogen.
escorlare, vt schrammen, ontvellen.
escorlazlone, I ontvelling, schaving, schram.
escrementl' zlo, agg tot de ui twerpselen behoorend.
escremento, 1n uitwerpsel, ontlasting; drek;
fig uitvaagsel.
escrescenza, I uitwas.
escretore, escretilrlo, agg uitscheidend, afvoerend.
escrezlone, f uitscheiding; uitwerpsel.
Escula'plo, m Esculaap, god der genees-
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kunde; ~i SIangendrager (sterrenbeeid
aan den zuiclel. hemeI).
esculimto, agg eetbaar.
escurslone, f uitstapje; tocht; strooptocht;
uitweiding, afwijking.
escurslonlsta, m pleizierreiziger.
escusslone, f t'1 dwangbevel (tot betaling).
esdirettore, m ex-directeur.
esecra'bile, agg esecrabilmente, avv afschuwelijk, gruwelijk; afgrijselijk.
esecrabiiita, f afschuwelijkheid, gruwelijkheid; verfoeilijke daad.
esecrando, agg afschuwelijk.
esecrare, vt verafschuwen, verfoeien.
esecratorio, agg verwenschend; ontwijdend.
esecrazione, f afschuw; verfoeiing.
esecutare, vt t'1 voltrekken (een dwangbevel); executeeren, verpanden.
esecutivo, agg uitvoerencl, voItrekkend.
executore, m uitvoerder; I executant; t'1
executeur; ...-.- di giustizia, beuI, scherprechter; ...-.- testamentario, executeur-testamentair, uitvoerder van den laatsten
wil.
esecutoria, f t'1 gerechtelijke voImacht; voltrekking van een dwangbevel.
esecutoriaIe, agg uitvoerend; voltrekkings-.
esecutorio, agg t'1 executoir, voltrekbaar,
uitvoerbaar; invorderbaar.
esecutrice, f execu trice, uitvoers ter; I executante.
esecuzione, f executie, uitvoering, voltrekking (inz. van doodvonnis), terechtste1ling; gerechtelijke verkoop van iemands
inboedel wegens schuld; I uitvoering;
dare~, mandare, mettere ad ~, uitvoeren,
volbrengen, tot uitvoering brengen.
es(s)edra of esedra, f vergaderpIaats, vergaderzaal.
esegesi of esegesi, f exegese, bijbelverklaring.
esegeta, m exegeet, bijbelverkIaarder.
esegetico, agg exegetisch, uitIegkundig, uitleggings-.
esegui'bile, agg uitvoerbaar, doenlijk; I
speelbaar.
eseguibiiita, f uitvoerbaarheid.
eseguimento, m zie esecuzione.
eseguire, vt uitvoeren, volbrengen, voltrekken, ten uitvoer brengen, tot stand brengen; I uitvoeren, voordragen, spelen;
~ gli ordini, Ie leggi, de bevelen, de wetten opvolgen, naIeven.
eseguitore, m zie esecutore.
esempigra'zia, avv bijvoorbeelcl.
esempio, m voorbeeld, toonbeelcl; idee,
ide ale voorstelling, model; esempi di bello
scrivere, voorbeelclen van goeclen stijl;
esempi del buon sec%, voorbeelden, aanhalingen uit de klassieke eeuw; dare un
bell' ~, een schoon voorbeeld geven;
parlare per esempi, in gelijkenissen spre-

eserci ta tore

ken; voorbeelclen aanhalcn; prendere...-.da uno, zich aan icm. spiegelen, iem. tot
voorbceld nemen; ti serva di ~, laat het
u tot waarschuwing clienen; per ...-.-, bij
voorbeeId; secondo I' ~ di, in navolging
van, op de wijze van.
esemplare, I m exemplaar, afdruk; oorspronkelijke vorm, voorbeeld, type;
schrijfvoorbeeld; II agg voorbeelclig; una
donna ~, een voorbeeld van een vrouw;
pena ~, tot waarschuwing of afschrik
dienende straf; III vt nateekenen, copieeren of afschrijven; afbeelden; IV ~1'si, vr
zich vormen naar.
esemplarita, f voorbeeldigheid.
esemplarmente, avv voorbeeldig, voortreffelijk; punire~, op afschrikwekkencle, voorbeeldige wijze straffen.
esemplificare, vt cloor voorbeelclen verklaren of toelichten.
esempllflcativo, agg door voorbeelclen toegelicht, op voorbeelden gegrond.
esemplificazione, f toelich ting met voorbeelden; op voorbeelden gegrond bewijs.
esempligra'zia, avv bijvoorbeeld.
esentare, I vt van eene verplich ting, taak,
beIasting ontslaan, vrijstellen; II ~rsi, vr
zich vrij, losmaken; zich vrij houden; zich
onttrekken; ~rsi da una malattia, eene
ziekte vermijclen.
..
esente, agg vrij, vrijgesteld; vrij van dienst;
vrij van belasting; ~ dalla giurisdizione di
qd, niet aan de rechtspraak van iem. onderworpen zijn; ~ da ogni colpa, vrij van
alle schuld; ~ da una malattia, niet vatbaar voor eene ziekte.
esenzione, f vrijstelling; ontheffing.
esequie, f pi lijkplechtigheid; plechtige begrafenis.
esercente, agg uitoefenend; beoefenencl; sost
m beoefenaar; neringdoende, winkelier;
gli esercenti il commercia, de handeldrijvenclen.
esercita'bile, avv door oefening te leeren,
aan te leeren.
esercitamento, m oefening, inoefening; uitoefening.
esercitare, I vt I oefenen, beoefenen; leeren,
aanleeren; 2 dresseeren, africhten, clrillen;
3 uitoefenen, drijven (een handwerk),
bekleeclen (een amht); e medico ma non
esercita, hij is arts maar oefent geen praktijk uit; ~ il campo, het veld bewerken;
~ la sua influenza su qd., zijn invloed op
iem. uitoefenen; ~ la ragione, zijn verstand gebruiken; ~ una strada ferrata,
een spoorweg exploiteercn; II ~rsi, vr
zich oefenen; lichaamsoefeningen houden.
esercitativo, agg oefenings-, tot oefening
dienend.
esercitatore, m leermeester, drilmeester;
s> repetitor.

esercitazione

esornazionc
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esercitazlone, I oefening; manamvre.
esercito, m leger; jig menigte, troep, schare;
hoop.

esercl'zlo, m oefening, uitoefening, bcoefening; ervaring, praktijk; gebruik, aanwending; X exercitie; Iichaamsoefening,
(gymnastische) toer; $ boekjaar; exploitatie (v. e. mijn, een spoorweg); esercizi,
pi ook: schoolwerk, oefeningen; ~ di una
carica, uitoefening van een ambt; esercizi
di composizione, stijloefeningen; ~ del
culto, uitoefening van den eeredienst;
libero ~ delle proprie jacolla, het vrije
gebruik zijner vermogens; esercizi spirituali, godsdiens tige overpeinzingen; vanno
agli esercizi, X zij rukken uit voor de
exercitie; togliere ad uno l'~ per qualcke
tempo, iem. voor eenigen tijd de uitoefening van zijn ambt, beroep ontnemen;
(prov) l'~ la l'uomo, de oefening maakt
den meester.
esergo, m vrije ruimte voor opschrift op gedenkpenning.
esiblre, I vi vertoonen, laten zien, overleggen, voorleggen; II ~rsi, vr zich aanbieesl'blta, f overlegging, vertooning.
[den.
eslbltore, m overhandiger, toonder.
esiblzione, t aanbieding, aanbod; l'1 OVllrlegging, vertoon van handelsboeken, bewijzen &).
eslgente, agg verlangend, aanmatigend.
eslgenza, t vordering, eisch; aanspraak; aanmatiging, pretentie.
esl' gere, vt verlangen, eischen, vorderen,
aanspraak maken; opvorderen, invorderen; lig onrechtmatige eischen stellen.
eslgl'blle, agg invorderbaar, opeischbaar.
esl' glio, m zie esilio.
esi'guo, agg klein, gering, nietig; dun, karig,
zeer beperkt.
esllarante, agg vroolijk makend, opvroolijkend; lachwekkend; gas ~, lachgas.
esllarare, vi opvroolijken, vermaken, doen
lachen.
esile of esile, agg dun, teer, slank; lig zwak.
eslllare, vt verbannen; uitsluiten; vi in balIingschap gaan.
eslllato, agg verb ann en; sost m balling.
esi'lio, m verbanning, ballingschap; verbanningsoord; ~ a vita, levenslange ballingschap.
eslllta, f teerheid, tengerheid; zwakheid;
onbeduidendheid.
esl'mere, I vt ontslaan, bevrijden, vrijmaken;
II ~rsi, vr zich vrijmaken, zich ontslaan,
bevrijden; ~rsi da tutte Ie ceremonie, zich
aan aUe plichtplegingen onttrekken.
esl'mio, agg uitstekend, voortreffelijk.
eslstente, agg zijnd(e), bestaand(e).
eslstenza, t bestaan, zijn; werkelijkheid;
levensonderhoud; lavorare per l'~, voor
zijn onderhoud werken.

esi'stere, vi besiaan, zijn; leven.
eslta'bile, agg $ verkoopbaar, goeden aftrek
vindend.

esltabondo, agg

twijfelachtig,

weifelend,

dralend.

esltanza, I draling, besluiteloosheid; rispondere senza ~, zonder dralen antwoorden.
esltare, I vi dralen, aarzelen, weifelen; ti
dico senza ~, ik zeg u zonder bedenken;
II vt verkoopen, slijten.
esltazlone, f aarzeling, weifeling, besluiteloosheid.
I het uitgaan, uitgang; 2 deur, gevolg, uitkomst, resultaat; ontknooping;
3 omzet, verkoop; bon,........., succes;.-...; d'una
malattia, verloop eener ziekte; quest'acqua non ka~, dit water heeft geen afvloeiing; dar ~ a, gevolg geven aan; l'~
da ragione al latto, de uitkomst rechtvaardigt de daad; questa merce non ka ~,
deze waar heeft geen aftrek; giudicare
dall'~, naar het gevolg, de uitkomst beoordeelen.
eslzlale, agg hoogst nadeelig, verderfelijk,
noodlottig.
esl'zio, m verderf, ondergang.
eslege, agg buiten de wet (staand), vogelvrij, wetteloos.
esodlo, m slotzang in het oude elrama.
Esodo, m Exodus (bijbelboek); uittocht der
Joden.
esofageo, agg tot de slokdarm behoorende,
slokdarm-.
esOfago, m slokdarm.
esonerare, vtvrijstellen, ontheffen; ontlasten.
esonerazlone, t vrijstelling, ontheffing.
Esopo, m Aesopus, Esopus.
esora'blle, agg vermurwbaar.
esorbitante, agg esorbltantemente, avv buitensporig, bovenmatig.
esorbltanza, t buitensporigheid, overmatigheid, ongehoordheid; uitspatting; enormite it.
esorbltare, vi de perken te buiten gaan, de
maat overschrijden.
esorcismo, m eluivelbanning, -bezwering.
esorclsta, m duivelbanner, -bezweerder.
esorclstato, m derde (lagere) priesterwijding.
esorclzzare, vt duivels, booze geesten bannell
01 uitdrijven.
esorcizzazlone, 1 duivelbanning, geestenbezwering.
esordlente, agg beginnend; sost m & 1 beginneling(e), debutant(e).
esordio, m inleiding, aanhef (v. e. rede);
l'~ della vita, de levensmorgen.
esordire, vi beginnen; aanvangen; aanheffen;
debuteeren, voor het eerst optreden.
esornare, vt zie ornare.
esornativo, agg opsierend.
esornazione, 1 redekunstige opsiering, redekunstige figuur.

eslto, m

csortare
esortare, vi vennancn, aansporen.
esortativo, agg vermanencl, aansporencl, aanmoecligencl; opbeurings; parole esorlalive
a concordia, woorclen die tot eenclrach t
aansporen.
esortatorlo, agg vermanencl, aansporencl.
esortazlone, I vermaning, opbeuring, opmontering, toespraak.
esosmosi, m exosmose.
esilso, agg gehaat, afkeerwekkencl.
esilstosi, I l' beenuitwas, overbeen.
esoterlco, agg esoterisch (aileen voor ingewijclen).
esotlcita, I vreemdheid, uitheemsehheid,
uitheemsch uiterliik.
esotico, agg exotisch, vreemcl, uitheemsch;
uomo ,....., F zonclerling mensch.
espa'ndere, I vt uitspreiden, uitstrekken, uitbreiden; II ,.....rsi, vr zich verbreiclen, zieh
verspreiclen, uitstrekken; zich uitstorten,
zijn hart uitstorten.
espansl'bile, agg uitzetbaar, uitrekbaar; verespansibllita, f uitzetbaarheicl. [breiclbaar.
espansione, f expansie; uitbreicling, verspreicling; uitzetting; openhartigheid, mecledeelzaamheid, hartelijkheicl, behoefte
om zieh te uiten.
espanslvo, agg uitzetbaar, rekbaar; nitzettings-; fig 1l1ecledeelzaa1l1, openhartig,
hartelijk, spraakzaam.
espatriare, vi het vaclerlancl verla ten, nitwijken.
espatriazione, I nitwijking, landverhuizing,
verlating van het vaderland.
espediente, agg nuttig, dienstig, raadzaam;
sost m 1l1idclel, uitweg, recJmiddel; miseri
espedienli, annzalige uitvluchten.
espedire, & zie spedire &.
espellere, vt uitdrijven, verdrijven; l' uitstooten, nitdrijven.
esperanto, m esperanto.
Esperia, f Hesperic (Italic & Span j e).
o esperide, agg Hesperisch, in 't westen
gelegen.
esperlenza, I crvaring, ondervinding; werelclkennis; levenservaring; proe£, proefneming; esperienze di chimica, scheiknndige proeven; non aver ,....., geen ondervincling hebben; lar,..... di una cosa, iets
beproeven.
esperlmentale, agg proefondervilHlelijk.
esperlmentare, vt de proef nemen; beproeven; vi proeven nemen.
esperlmentato, agg beproefd, crvaren, kunesperlmentatore, m proefnemer.
[dig.
esperlmento, m beproeving, proefneming,
proef; ervaring; bewijs, proeve; esperimenti, pi £> openbare examens, proefwerk; dare un bello ,.-., del suo valore, een
mooi staaltje van zijn moed geven; lar
1',..... d'un amico, een vriend op de proef
stellen.

csporre
esperlre, vi in 't werk stellen; beproeven; gebruiken.
Espero, m Hesperus, avonclster.
espertamente, avv kundig, bekwaam, ervaren.
esperto, I agg kundig, ervaren, bekwaam,
beproefcl; non sana,..... in queste case, ik heb
van cleze zaken geen ondervinding; II 50st
m deskundige, expert.
espettante, agg afwachtend, in afwachtende
houding.
espettazione, I afwach ting, spanning, verwachting; superare ogni ,....., aile verwachting overtreffen.
espettorante, agg borstzuiverencl (geneesmiddel).
espettorare, vt (slijm) opgeven; vi (assol.)
hoes ten, slijm opgeven.
espla'bile, agg zoenbaar, te boeten.
espiare, vt boeten, zoenen (een schuld).
espiatore, m boetec1oener, zoenenc1e.
esplatilrlo, agg verzoenend, boetend; boete-,
zoen-.
esplazione, I boete, zoen; boetcdoening.
espilare, vt bestelen, berooven, zieh onrechtmatig toecigenen.
espilatore, m bedrieger, besteler; ontrouw
beheerder.
espilazione, I besteling, berooving; verduistering, zoekmaking (v. gelden).
espirare, vi uitademen, den adem uitblazen.
espirazlone, f uitademing.
espletlvo, agg (Gram) aanvnllend; ovcrtollig.
espllca'blIe, agg verklaarbaar.
espllcare, vt uitleggen, verklarcn.
espllcativo, agg uitleggend, verklarenc1.
espllcatore, m uitlegger, verklaarc1er.
espllcazione, t nitiegging, verklaring.
espllcltamente, avv duidelijk, uitdrukkelijk,
onomwonden.
espli'cito, agg duidelijk, onomwonden, uitdrukkelijk.
esplildere, I vi uitbarsten, ontploffen, niteenspringen; II vi afschieten (een geweer).
esplorare, vi exploreercn, onderzoeken, doorzoeken; nitvorschen; ontclekkingsreizen
doen; boc1crnonderzoek verrichten.
esploratore, m onderzoeker, vorscher, exploratenr, ontdekkingsreiziger; spion; agg
onclerzoekend, vorschend.
explorazlone, I exploratie, onc1erzoek; navorsching; boc1ernonderzoek; X ",<'rkenning; spionneering.
esplosione, I cxplosie, ontploffing, knal.
esplosivo, I agg on tploffend, on tplofbaar;
malerie esplosive, springstoffen; II sost 111
springstof.
esponente, agg blootstellend; ,..... m, exponent; verzoeker, requestrant, adressant.
esporre, I vt I blootstellen, blootleggen; tentoonstellen; 2 verklaren, uiteenzetten; te
kennen geven; ,.-., un bambino, cell kind
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te vondeling leggen; ~ qd alle fiere, iem.
aan de wilde dieren voorwerpen; ~ una
jigltra geometrica, een meetkundige fig1.lur
beschrijvcn; ~ luori, aan 't licht brengen;
ter wereld brengen; ~ alia (of in) vendita,
te koop stellcn, uitstallen; ~ la vita, het
leven op 't spd zcttcn; II -rsi, vr zich
blootstellen, zich prijsgeven; zich blootgeven.
esportare, vt $ uitvocren, exporteeren.
esportatore, m $ exporteur, exporthandelaar.
esportazione, I $ uitvoer, export, uitvoerhandel.
esposltivo, agg verklarend, uiteenzettend.
esposltore, m verklaarder; tentoonsteller.
esposltrice, f vrouw, die cen kind te vondeling legt, zie ook espositore.
esposizlone, f tentoonstelling; uitstalling;
uitlegging, verklaring; blootstelling (aan
gevaar); te vondeling legging (v. e. kind);
~ mondiale, wereldtentoonstelling.
esposto, I agg blootgesteh1; uitgesteld; uitgestald; tentoongesteld; II sost m vondeling; uiteenzctting, verslag, expose.
espressamente, avv uit(~rukkelijk, duidclijk;
met opzet.
espresslone, f ui tclrukking; nadruk, uitdrukkingskrach t; gevoe1; eindresultaat
eener berekening, fonnulc; ~ d' alletto,
bewijs, betuiging van genegenheid; occhi
di grande ~, oogen vol uitdrukking;
ridltrre Ie quantitii, alle piii. semplice ~, de
grootheden tot hun eenvoudigste gedaan te herleiden.
espressiva, f uitdrukkingskracht.
espresslvamente, agg duidelijk, vol uitdrukking; veelbeteekenen(1.
espresslvo, agg vol uitdrukking; helder,
klaar; sost m uitdrukking; voorstellillg.
espresso, I p pass van esprimcre; II agg uitdrukkelijk; klaar, dllidelijk; secondo la sua
esprcssa volonta, volgens zijll uitdrukkelijken wiI; III sost m bijzondere bode;
per ~, per expresse bestelling.
espri'mere, I vt uitdrukken, uitspreken, tot
uitdrukking brengen; II ~rsi, VI' zich
uitdrukken.
espriml'blle, agg uitdrukbaar, uit te drukken.
esproJesso, avv beroepshalve, van ambtswege; opzetteIijk.
espropriare, vt onteigencn; ~rsi, VI' afstand
doen van, afstaan, zich on tdoen van.
esproprlazlone, I onteigenillg.
espugna'blle, agg inneembaar, veroverbaar.
espugnare, vt veroveren, innemen (een vesting); doen verloren gaan; lig overwinnen,
voor zich winnen.
espugnatore, m veroveraar, bedwinger.
espulslone, f verdrijving, uitdrijving, verjaging, uitzetting; T uitscheiding, ontl;lsting.

espulslvo, agg "f uitdrijvcnd; calza espulsiva, gummikous (tegen aderspatten);
fasciatum~,

etteruitdrijvend verband.

espuIso, p pass van cspellere.
espu'ngere, vt uitwisschen; doorhalcn (een
woord &).

espunzlone,

f

uitwissching,

doorhaling,

schrapping:

espurgare, vt reinigen, zuivercn; de aanstootelijke plaatsen (uit een boek) verwijderen.

espurgazlone, f zuivering, reiniging.
Esqulmese, m Eskimo.
essa, pron. zij.
esse, I m & f (de letter) s; S-vormige haak,
haak; S-vormige bocht; II pran. pi van
essa.
essendoche, essendo che, cong daar, nu, aangezien.

Essenlo, m Esseer.
essenza, f het zijn; wezen; natuur; uittrekscI, vIuch tige olie, essence; extract; I' ~

dell' arte, het wezen, de natuur der kunst;
la quinta ~ di qc, het beste, de quintessens, de kern van iets; in
inderdaad.

~,

werkelijk,

essenziale, I agg wezenlijk, essentieeI; onontbeerlijk; eigendommeIijk; belangrijk;
noodzakelijk; II sost m hoofdzaak, het
voornaamste.
essenzlaIlta, I wezenlijkheid, belangrijkheid,
hoofdzaak.
essenzlalmente, avv wezenlijk, in 't bijzon·
der.
I essere, vi I zijn, wezen, bestaan; 2 voorvallen, gebeuren; 3 leven; bestaan; chi e?
son io! wie is daar? ik ben het!; era aceocco/ato, hij zat ineengehurkt; sana venti
anni che .... , 't is twintig jaar geleden
dat .... ; Ii tanto ehe Ii malato, 't is al lang
dat hij ziek is; queste case furono nel secolo
passato, deze dingen vie1en in de vorige
eeuw voor; ,-..., tutt'Ulla cosa, een zaak geheel toegedaan zijn; esserci per qualche
cosa, voor iets op de wereld zijn; ci siamo,
daar hebben wij het; daar zijn we er;
che c'C? wat is er? c'era una volta Uti uomo
e una donna, er waren eens een man en
cen vrouw; non c'li aUro, het kan niet
anders, het is niet anders mogelijk; beslist; non esser Piii., niet meer zijn (leven);
non c'li piii. pane, er is geen brood meer;
~ a, gekomen (geraakt) zijn tot; zich
verhouden tot; ~ all' eiemosina, tot den
bedelstaf gebracht zijn; Ii a sedere, hij zit
daar; A Ii a B come CaD, A staat tot B
als C tot D; ~ can uno, met iemand (in
gezelschap) zijn; iemands meening deeIen;
~ da, voortkomen, komen van, afstammen; passen, behooren; ogni bene e da
Dio, aile goeds komt van God; non Ii da
gilfdicarc secondo l' csito, men moet ni"t

essere
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zoover als het plein zich uitstrekt. over
naar den uitslag oordeelen; '" in due, in
de geheele uitgestrektheid van het plein;
tre, met z'n tweeen, drieen zijn; ,....., in qd,
""'rsi su U11 argomento. nader op een bein iemands plaats zijn; se io lossi in te,
wijsgrond ingaan.
als ik in jouw plaats was;,....., per U1l0, voor
iem. partij kiezen; ,....., per, (gevolgd door estendl'blle, estensl'blle, agg rekbaar, te
verhoogen; vatbaar voor uitbreiding; uit
iufinitief), op 't punt zijn, van plan zijn;
te breiden; multa"'" a cento lire. cen boete
sono per lare UIl viaggio, ik sta op 't punt
die tot 100 lire kan oploopen.
een reis te maken; puo, ,....." 't is mogeUjk,
't kan zijn; sia .... sia .... , hetzij .... hetzij; estenslone, f uitbreiding; verruiming, uitgestrektheid; omvang; J' omvang (van
per ""', F eigenlijk, om de waarheid te
zeggen; per ,....., non c' e male, op zich zelf
stem of instrument); per - . in ruimercn
beschouwd is de zaak niet kwaad; pur
zin, bij uitbreiding.
eke sia, hoe (wat) het ook zijn moge; zoo estenslvamente, avv in ruimeren zin. in uitslecht mogelijk; (prov) quel eke e stato e
gebreide beteekenis.
stato, gedane zaken nemen geen keel'.
estenslvo, agg uitstrekkend. uitbreidend;
2 essere, m I zijn, leven, bestaan; 2 wezen,
breed. ruim. veelomwattend.
schepsel; F kerel, sujet; 3 toestand, staat, estensore, I m uitstrekker; strekspier; opsteller. redacteur (van een schriftelijk
I'""" sommo, het Opperste wezen; dare I'"""
a qd, iemand op de been helpen, een bestnk); II agg muscolo - , strekspier.
staan verschaffen; essere in """, bestaan, estenuare, I vt uitteren, uitputten, verslapin wezen zijn; in goeden toestand verpen. verzwakken, afrnatten; geringer rnakeeren; oggi non mi trovo in bU01J """, vanken; """ Ie lorze del nemico. de kracht van
daag gevoel ik mij niet a1 te wei; tutta la
den vijand onderschatten; II "'rsi, vr
mobilia era in buon ,....." de geheele inwegteren. mager worden. zich uitputten.
boedel beyond zich in goeden toestand. estenuatlvo, agg afmattend. uitputtend.
essl, pron (PI van esso) zij.
estenuato, agg weggeteerd. uitgeput, afgeesslccante, agg (uit)drogend. opdrogend;
mat. verzwakt.
sost m opdrogend middel.
estenuazlone, I uitputting, zwakte; fig ver_ mindering.
esslccare, vt uitdrogen. opdrogen.
esslccatlvo, agg opdrogend (middel).
Ester, f Esther.
.
esso, pron (m) hij, dezelve; lungk'esso, langs; esterlore, I agg buitenste. buiten-; uitwenme 10 disse ,....., stesso. hij zelf zeide het mij;
dig. uiterlijk; loglia - . dekblad (van sigavenne """ medesimo. hij kwam in eigen
ren); mondo "'. de buitenwereld; II sost m
persoon.
het buitenste, uitwendige. uiterlijk.
essoterlco. agg niet geheim. openbaar.
esterioritA, I de buitenzijde; uitwendigheid;
est. m (het) Oosten; ad """, naar het oosten.
het uiterlijk.
estasl, I extase. (geestes)vervoering, ver- esterlormente, avv van buiten. uitwendig
beschouwd.
rnkking; andare in """. verrukt opgetogen
zijn; buiten zichzelf geraken van vreugde estermlnare, vt uitroeien, zie sterminare.
of bewondering; Fin verwarring geraken; estermlnatore, m verdelger. uitroeier; agg
verstrooid worden.
verdelgend; /' Angelo - . de Engel des
estatare, vi zijn zomerverblijf houden; op de
Verderfs.
zomerweiden verblijven.
estermlnazlone, I esterml'nlo, m verdelging.
estatata, I duur van den zomer. den geuitroeiing; verderf.
heelen zomer.
esternamente, avv uitwendig. buiten.
estate, I zomer; """ di San Martino. nazomer esternare, I vi uiten. aan den dag leggen;
II -rsi. vr zich uiten. zijn hart uitstorten;
(ook lig); vestire da "'. zijn zomerkleeren
aantrekken.
zich laten gaan.
estatlcamente, avv in extase.
esterno, I agg uitwendig. buitenst, buiten.
esta'tlco, agg verrukt; geestdriftig, extatisch.
extern. uitwonend; vreernd. buitenestemporaneamente, avv zonder voorbereilandsch; aria esterna. buitenlucht; culto
ding, voor de vuist weg.
,.....,. openbare eeredienst; per uso "'. voor
estempora'neo, agg onvoorbereid; musica
uitwendig gebruik; II sost m het uiterlijke.
estemporanea. improvisatie; oratore "'.
uitwendige; all' ""', aan de buitenzijde.
redenaar die voor de vuist spreekt; versi
van buiten; naar het uiterlijk.
estemporanei. geimproviseerde verzen.
estero, I agg vreemd, buitenlandsch; miniestempore, avv onvoorbereid. voor de vuist.
stero degli (altari) esteri. Ministerie van
estendere, I vt uitstrekken. breeder. langer
Buitenl. Zaken; II sost m het buitenland;
maken; grooter maken; uitbreiden. uitvreemdeling, buitenlander; notizie dalstrekken; '" Ie mani, de handen uitstrekI' estero, buitenlandsche berichten; all' - .
ken; II ,.....,rsi. vr zich uitbreiden, zich uitin het buitenland, onder vreernden.
strekken; per guanto si estende la piazza. esterrefatto, agg hevig gesc4rokken,
o
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estrarre, vt uittrekken, uithalen; loten, (een
esterslvo, agg "t opdrogend, zuiverend.
lot) trekken; een uittreksel maken; $
estesamente, avv uitvoerig.
esteso, agg uitgebreid, ruim, omvangrijk;
uitvoeren, cxporteeren; ~ la radice di .... ,
de wortel trekken uit ....

breedvoerig.

estrattlvo, agg uittrekkend; extractief.
estetlca, f aesthetica, schoonheidsleer.
esteticamente, avv aesthetisch, schoon, estratto, I agg uitgetrokken, getrokken;
numeri estratti, uitgekomen nummers; 11
smaakvol.
estetico, agg aesthetisch, smaakvol, schoon;
sost m uittreksel, extract; kort overzicht;
sost m aestheticus, leeraar in de schooninhoudsopgave; winnend Hommer; vincere
heidsleer.
un ~, met een winnend nommer uit (de
estlmare, vt achten; zie stimare.
loterij) komen.
estimativa, I oordeelskracht, oordeel.
estravagante, zie stravagante.
estimatlvo, agg beoordeelend; beoordee- estrazlone, t uittrekking, uithaling; $ uitlings-.
voer; ~ della radice, worteltrekking;
estimazlone, f beoordeeling, schatting; zie
uomo di bassa ~, iemand van minne afook stima.
komst, van laag komaf.
estimo, m schatting voor de grondbelasting; estremamente, avv uiterst, uitermate.
grondbelasting; kadaster.
estremita, f uiteinde, uiterste maat; overestl'nguere, I vt uitblusschen, blusschen,
maat, overdrijving, uiterste nood; wanlesschen (dorst); dooden, vernietigen;
hopig besluit; laatste oogenblik; Ie ~, pi
delgen (schuld); uitwisschen (herinnering); ~ un debito a poco a poco, een
sch uld amortiseeren; II ~rsi, vr uitgaan,
uitdooven; uitsterven.
estingul'blle, agg uitbluschbaar, uitdoofbaar; amortiseerbaar (schuld).
estingultore, t blusscher; bluschapparaat.
estinto, I p pass (v. estinguere) & agg uitgedoofd, gebluscht; uitgestorven; geamortiseerd; II sost m oV(r~edene.
estinzlone, I blussching, dooving, de1ging
(v. schuld); uitsterven (van een geslacht);
einde (van een rijk).
estirpamento, m uitroeiing, verdelging; uitsnijding (v. e. gezwel)
estirpare, vt met wortc1 en tak uitroeien, verdelgen;
uitsnijden.
estlrpatore, m uitroeier, verdelger; wiedmes.
estirpazlone, t uitroeiing, uitrukking (met
wortel en all; verdelging;
uitsnijding.
estivate, estivo, agg zomerachtig, zomer-,
zomersch; serate estivale, zomeravonden.
estollere, vf op-, verheffen, in de hoogte
heffen; prijzen, roemen.
Estonia, t Esthland.
estonlco, agg Esthlandsch.
Estonlo, m Esthlander.
estorcere, vf afpersen, afhandig maken; afdwingen.
estorslone, t afpersing, chantage; afdwinging, knevelarij.
estradlzione, t uitlevering.
estradotate, agg paraphernaal, ter vdje beschikking staand van de vrouw.
estragludlciale, agg buitengerechtelijk.
estra'neo, I agg vreemd, buitenlandsch, niet
bekend, niet gewend; niet behoorend tot;
ver van; vivere ~ alia politica, ver van,
vreemd aan de staatkunde leven; II sost m
vreemdeling, onbekende, vreemde, buitenstaander.
estraordlna'rio, zie straordinario.

-r

-r

armen en beenen, ledematen.

estremo, I agg uiterst, laatst; hoogst, zeer
groot,

bijzonder,

buitengewoon;

l'~

limite, de uiterste grens; estrema sinistra,
uiterste linkerzijde; ~ supplizio, doodstraf; estrema urgenza, hoogste noodzakelijkheid; estrema unzione, laatste' Oliesel;
II sost m uiterste grens; uiteinde, uiterste;
hoogste graad; eindpunt, toppunt; uiterste
term van een evenredigheid; begin- en
eindlid van een gevolgtrekking; levenseinde; estremi, pI 001<: noodzakelijke voorwaarden, onmisbare elementen; I',..., della
gloria, het toppunt van roem; l'~ della
tavola, het benedeneinde der tafel; ~ della
vita, levenseinde, laatste oogenblikken;
(prov) gli estremi si toccano, de uiterste
raken elkaar; all'~, tot het uiterste; op
't hoogste; eindelijk; lino all'~, tot het
uiterste, tot het einde toe.
estrlnsecamente, avv van buiten, uiterlijk,
uitwendig.
estrlnsecamento, m uiting.
estrinsecare, vt uiten, openbaren, aan den
dag leggen.
estrlnsecazlone, t openbaring, uiting, manifestatie.
estri'nseco, agg uiterlijk, uitwendig; sost m
uiterlijk, het uitwendige.
estro, m I vurige verbeeldingskracht, dichterlijk vuur; 2 luim, gril; kuur, zonderlinge inval; 3 paardevlieg, horzel.
estrosamente, avv estroso, agg grillig, zonderling, vol luimen.
estuante, agg. kokend, opborrelend.
estua'rlo, m zeearm, wijde riviermond.
estuazlone, t opboneling, opbruising (der
zee); onrust (v. h. gemoed).
esuberante, agg overvloedig, uitbundig, uitgelaten; gezwollen.
esuberanza, t weelderigheid; overvloed; uitbundigheid, uitgelatenheid; stortvloed
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van woorden; gezwollenheid; a _, in
overvloed.
esula, f ~ wolfsmelk.
esulare, vi in ballingschap gaan leven.
esulcerare, vi doen zweren; fig verbitteren,
krenken; -..rrsi, vr z,\veren, etteren.
esulceratlvo, agg zweren vormend.
esulcerazlone, j verzwering, zweer; jig verbittering.
esule, m balling; agg verbannen.
esultante, agg juichend, jubelend, vol
vreugde.
esultanza, esultazlofte, f gejubel, gejuich,
groote vreugde.
esultare, vi jubelen, juichen.
esultatorlo, agg juichend, juich-, jubel-.
esumare, vt opgraven (inz. v. lijken); weer
oprakelqn (vergeten zaken).
esamuzlone, f opgraving (inz. v. e. lijk); oprakeling.
et, zie elte.
etil, etade, f oudenlom, leeftijd; tijdperk;
eeuw; "-' cadente, ouderdom; Ie chi della
luna, de schijngestalten van de maan;
~ maggiore, min ore, nleerder-, minc1erjarigheid; l'~ dell' oro, de gouden eeuw;
~ piena, rijpe leeftijd; ~ della pietra, het
steenen tijdperk; d'~, bejaard; di bell'~,
bejaard maar kras; di mezz'~, van middelbaren leeftijd; esser ill ~, volwassen
zijn.
etcetera, enzoovoorts, zie eccetera.
etera, j hetaire, boeleerster (bij de Gr.)_
etere, m ethero; ~ acetico, azijnether.
etereo, agg etherisch; ether-; jig rein, hemelsch; olio~, etherische, vIuchtige olie.
eterizzare, vi I !' met ether verdooven; 2
tot het niterste verdunnen, vluchtig
maken.
eterlzzazlone, f I
verdooving door ether;
2 vervluchtiging, uiterste verdunning.
eternale, agg zie etemo.
eterna(l)mente, agg eeuwig, voor eeuwig.
eternare, I vt vereeuwigen, doen voortduren;
eindeloos verlengen; II -rsi, vr zich
onsterfelijk maken; zich vereeuwigen,
een eeuwigheid duren.
eternitil, f eeuwigheid; lange, einde100ze
tijd; eeuwige roem.
eterno, I agg eeuwig, eindeloos; la citta
eterlla, Rome; il Padre Eterllo, de Eeuwige
Vader, God; tulle Ie sue etenu promesse,
zijn altijd herhaalde beloften; II sost m
E-, de Eeuwige, God; ab ~, van den
eersten aanvang af, sedert onheuglijke
tijden; ill - , voor eeuwig, voor altijd;
mai pi!~ ill - , nooit in der eeuwigheid
meer.
eteroclito, agg onregelmatig; jig zonderling,
wonderlijk.
eterodossla, j dwaalleer, onrechtzinnigheid.
eterodosso, agg onrechtzinnig; vrijzinnig.
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eterogenelta, f ongelijksoortigheid.
eterogeneo, agg heterogeen, ollgelijksoortig,
ongelijkslach tig.
.
etesle, j pi periodieke (noorden)wiIld, die
gedurende eell gedeelte van den zomer
in de Middellandsche Zee waait.
etlca, f ethica, zedenleer.
etlcamente, avv ethisch, zedenkundig.
etlchetta, j I etiquette, vormen, maatschappelijke gebruiken; 2 etiket, ath'eskaartje, prijskaartje.
I etlco, agg ethisch, zedenknndig; zedelijk;
sost 111 ethicus, leeraar in de zedenleer.
2 etlco, I agg hectisch, teringachtig; jebbre
etica, teringkoorts; II sost m teringlijder.
etllo, 111 aethyl.
etlmo, m oorsprong, wortel van cen woord.
etlmologla, j woordafleiding; vormleer.
etlmologlco, agg etymologi,ch, woordafleidkundig.
etlmologlsta, 111 etymoloog, woorclvorscher.
etlologla, t aetiologie, leer der ziektellnnrzaken.
etl'ope, agg ethiopisch; F:~, f Ethiopit'r.
Etlopla, j Ethiopii', AbyssiIli(;.
etloplco, agg Ethiopisch.
etlsla, f tering.
etlte, m adelaarssteen.
etmano, m hetman (del' Knzakken).
etmolde, 111 zeefbeen.
etnlco, agg ethnisch, volks-, ras-; heidensch.
etnografla, f volkenbeschrijviIlg, ctlmografie.
etnogra'flco, agg ethnographisch.
etnologla, j volkenkunde.
etnologlco, agg ethnolngisch, volkenkllndig.
etologla, j zedenschildering, zedenkennis.
Etru'rla, t Etrurie; Toscane.
etrusco, agg Etrurisch, Etrllscisch, Toscaansch.
Etrusco, m Etrnrier, Etrusker.
ettaMro, 111 zevenvlak.
etta'gono, 111 zevenhoek.
ettaro, m hectare, bunder.
Hte, m geringste cleel, kleinigheid; 110/1 valere
UIl ~, geen zier, geen lor waanl zijn.
ettogrammo, m hectogram, ons.
ettolltro, 111 hectoliter, mud.
ettometro, 111 hectometer.
Ettore, 111 Hector.
eucalipto, m ~ eucalyptus.
eucarestla, eucarlstla, j het H. S'lf'ratn<:'llt
des Altaars, eucharistie.
eucarl'stlco, agg eucharistisch; il f>a.ne ~,
de H. Hostie.
eucra'sla, j gezond gestel.
eudlometro, m luchtzlliverheidsmeter.
eufemla, j euphemisme, verzachtende uitdrukking.
eufemlco, agg verzachtend, vergoelijkend.
eufemlsmo, m vergoelijkende, verzachtende
nitdrukking; euphemisme.
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euronla, f euphonic, welluidendheid.
eufbnlco, agg euphonisch, welluidend.
eufbrbia, f ~ wolfsmelk.
eufra'sla, f ~ gewone oogentroost.
Eufrate, 1n Euphraat.
Eugenia, f Eugenie.
Eugenio, m Eugenius, Eugene.
eutogie, f pi gewijd brood.
Eumenidi, f pi Eumeniden, Furicn.
eunuco, m eunuch, ontmande, haremwachtel'; agg als een eunuch, verwijfd, onvruchtbaar; fiore - , zaadlooze bloem.

eupatbrio, m ~ leverkruid.
Euri'pide, m Euripides.
euritmia, f schoone evenredigheid, harmonie, regelmatigheid.

euri'tmico, agg harmonisch, gclijkmatig.
euro, m zuidoostenwind.
Eurbpa, f Europa.
europeo, agg Europeeseh; E-, m EuroEusebio, m Eusebius.
[peaan.
Eusta'chlo, m tromba d',...." Eustachiaansche
Eusta'zlo, m Eustatius.
[buis.
~uterpe,

f Eutcrpe; Muze der toonkunst.

Eva, f Eva.
evacuamento,

In ruiming, lediging; ontruiming, cvacuatie.

evacuare, I vt ledigen, lcegmaken, ruimen;
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eventualita, f eventualiteit, mogelijkheid,
gebeurlijkheid; mogelijk geval.

eventuatmente, avv in voorkomelld geval,
mogelijkerwijs, mogelijk.

Evera'rdo, In Evert.
eversione, f verwoesting.
evidente, agg klaarblijkelijk, duidelijk, zonneklaar; essere - , in het oog springell,
klaar en duidelijk zijn.
evidentemente, avv klaarblijkeIijk; bIijkbaar; duidelijk; natuurIijk.
evidenza, f klaarblijkelijkheid, duidelijkheid,
zekerheid, ollloochenbaarhcid; dello
stile, klaarheid van den stijl; mettere in-,
in 't daglicht stelien, doen uitkomen;
provare ad - , zonneklaar bewijzell.
evi'neere, vt
zijn bezit gerechtelijk opeischen; - qd, iem. door bewijsgronden
overtuigen.
evirare, vt castreeren, ontmannen.
evita'bile, agg vermijdbaar, te vermijden.
evitare, vt vermijden, mijdell, ontgaan, uit
den weg gaan.
evitazione, f vermijding.
evizione, f ontzetting (uit een bezit), gcrechtelijke uitwinlling.
evo, m lange tijdruimte, ceuw, tijdperk;
medio - , middeleeuwen; moderllo,
nieuwe tijd, nieuwe geschiedcllis.
evoeare, vt bezwerell, oproepcn.
evoeatore, m oproeper, bezweerder (v.
geesten).
evoeazione, f oproeping, bezwering, herinnering.
evoe, interj. evoc; hij leve! joechhei!
evolutivo, agg ontwikkelillgs-.
evotuzione, f ontwikkeling, cvolutie; ~
zwenking, wending, troepcnbeweging; 4vlootmauoeuvre
evotuzlonista, In evolutionnist, voorstander
van de evolutie-Ieer.
evulso, agg uitgcrukt, ontwortcld.
evviva! illtcrj. lcvc! hij levc!
ex-, ex,- gewezen, voonnalig.
exequatur, In exequatur; vorstelijke bekrachtigillg van een pauselijke bul; er-.
kenning van een consul door het la.nd,
waar hij werkzaam is.
elltremis, il~ - , aan het eind des levens;
essere in - , op sterven Iiggen.
ex-voto, In indecl. ex-yoto, geloftegift.
Ezeehiete, m. Ezechid.
eziandio, avv ook, ook nog, bovendien.
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afvoerell; ~ ontruimCll, evacuecrell;
assoi. outlasting hebben; - Ie jogne, den
beerput ruimen; II -rsi, vr stoelgang,
ontlasting hebben; zijn gemoed ontlastcll.
evacuativo, agg afvoerend, laxeerend.
evacuazione, f lediging, ontruiming; ontlasting, stoelgang;
& ~ evacuatic.
eva'dere, vi vluchtcll, olltsnappen.
evagazione, f verstrooidheid, afdwalillg
(theol.).
evangelia'rlo, m evangelieboek.
evangellco, I agg I evallgelisch, christelijk;
z cvangelisch, protestant; con/cssl:olle
evangelica, protestansche gcloofsbelijdcnis; II sost m protestant.
evangello, 11£ zic evangclo.
evangelista, m evangelist.
evangelista'rio, In zie eVllllgcliario.
evangellzzare, vt het evangelie verkondigcn.
evangeto, In evangelie, blijde boodschap.
evapora'bile, agg verdampbaar.
evaporare, v·i verdampen, vervliegen.
evaporatbrio, In berooking, rooking; agg
verdampings-.
evaporazione, I uitwaseming; verdamping,
vervlieging.
evasione, f vlucht, ontsnapping.
evasivamente, avv evasivo, agg ontwijkcnd.
evettere, zie svellcre.
ev/mto, m gebeurtenis, voorval; uitslag; in
ogni ......" in elk geval; in _ eke ... , in geval f, m & t (spr. uit: ejfe) j.
dat....
.
fa, In fa, vierde toon van de toonladder;
eventuate, agg eventueel, mogelijk, geckiave di "'"", fa- of bassleutei.
beurlijk.
fabblsogno, m bestek.
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fa'bbrica, t gebouw, nieuw gebouw, in aanbouw zijnd huis (inz_ kerk); fabriek, werkplaats; bedrijf; aanmaak; fabrikaat;
prezzo di ,.... fabrieksprijs_
fabbrica'bile, agg geschikt om bcbouwd te
worden; terreno - , bouwgrond_
fabbricante, m fabrikant; vcrvaardiger; agg
makend, fabriceerend_
fabbricare, vt bouwen, oprichten; vervaardigen, fabriceeren; r--J navi, schepen, bouwen;
notizie, berich ten verzinnen;
"'"'-' tradimento, vcrraad smeden.
fabbricato, m gebouw, bouwwerk; blok huizen; agg gebouwd, gefabriceerd_
fabbrlcatore, m fabrikant, maker, vervaardiger; - di bugie, leugensmid;,.... di calunnie, verzinner van lasterpraatjes_
fabbrlcazione, I ,-ervaardiging, fabricage_
fabbriceria, I toezicht op de kerkgebouwen;
kerkfabriek_
fabbrlciere, m. opzichter op den kerkbouw;
lid van het kerkbestuur.
fab(b)rlle, agg smids-, smeden-.
fabbro, m smid; vervaardiger; uitvinder,
verzinner; -....J d'argento, zilversmid; ,-...;
ferraio, gereedschapssmid, slotenmaker.
Fabri'zio, m Fabricius.
faccenda, t bczigheid, arbeid, werk, zaak;
laccende (di casa) , pi huiselijke aangelegenheden; donna da laccende, meisje aIleen; Dottor of Ser Faccenda, J antje AIbestel, Jan Doe-al; persona da laccende,
in huiselijk werd bedreven persoou; allogar nelle laccende, m~t werk overladen
zijn; ogni stagione Ita Ie sue faccende, elk
jaargetijde brengt ziju eigen werk medc;
essere in faccende, clruk bezig zijn; far
jaccende, goede zaken maken; fare una ,....,
aan een natuurlijke behoefte voldoen.
faceende'vole, agg bezig, werkzaam.
faccendiera, I faccendiere, m I sost iem. die
het altijd druk heeft, die overal zijn (haar)
neus in steekt; ruziezoeker, oster; agent,
zaakwaarnemer; huismeester; II agg
druk bezig.
faccendone, m iem. die veel bezig is, factotum, drukdocner.
faccenduola, f kleine bezigheid.
faccente, p pres van lare.
faecetta, I klein gezicht; facette, slijpvlakje;
a laccette, met faccttcn; samengesteld van
oogen (b. v. v. e. vlieg); lare una ,...., een
ongelukkig figuur slaan.
faecettare, vt met facet ten slijpen.
facchina'ggio, m bestellersloon.
facchinata, facehlneria, I sjouwermanstaal;
grofheid.
facehlneseo, agg pakdragers-, sjouwermansachtig; modi laccltineselti, sjouwersmanieren.
faechino, m. kruier; dienstman, besteller;
huisknecht; bootwerker; fig grof, ruV<'
f""o,J

facile

persoon; linguaggio da - , sjouwcrmanstaa\; vita da ,...., honclenleven; esser il ~
di casa, het grove huiswerk doell.
fa'ccla, f I gelaat, gezicht, aangezicht; 2
gelaatsuitdrukking; 3 fig mocd, onbeschaamclheid, dries theicJ; 4 oppervlakte,
buitenzijde; 5 rand, zijde, kant; 6 voorzijde, gevel; 7 zij<le (van eell blad), blacJzijde; ,.... di buono, goedig gezicht; Ie facce
dei dadi, de vlakke kanten der dobbeJsteenen; ~ di ladro, tlievcntronie; sulla
,.... del luogo, ter plaatse; - di pallottola,
F onbeschaamcl mensch; ~ della terra,
oppervlak der aarde; uomo a due lacee,
dllbbelzinnig, va15ch mensch; vieni pure
se hai,...., kom maar op als je clurft, 't hart
hebt; non aver ~, niet durven; zich niet
schamen; buttare, gettare in ,...., (iemand
iets) voor de voeten werpen, in 't gezicht
zeggen; cambiar - , van kleur (partij)
veranderen; Ie altre case te Ie diro a ,....,
de andere dingen zal ik u persoonlijk
zeggen; mostrar la _, zich openlijk vertoonen; ridere i1l ~, in 't gezicht uitlachen; mi sta di ~, hij woout tegenover
mij; voltar - , het blaadje omkeeren;
plotseling zijn draai nemen, van meening
veranderen; d ~, in tegenwoordigheid,
persoonlijk; a ,-.....; a r--', of ---' a .-.., van
aangezicht tot aangezicht; onder vier
oogen; vlak tegenover; a ,.... fresca, onvervaard; a ~ tosta, met een onbeschaamd
gezicht; di 1"'.1, tegenover, vis-a.-vis; in 1"'./,
I in front, van voren; 2 in tegenwoordigheid, persoonlijk.
faccia'ccia, I leelijk, boos gezicht; lare delle
lacciaece, een droevig figuur maken.
faeclale, agg aangezichts-, gelaats-_
facciata, t L.. voorgevel, voorzijde; bladzijdc;
lig schijn, aanzien.
faccione, m groot, dik gezicht.
faeciuola, f kwartblaadje, stukje papier;
lacciuole, pl. bef (v. rechters &).
face, I fakkel, licht; fig glans.
facella, I fakkel, licht; glans.
faeente, p pres van lare, doencle; funzione, dienstdoende, plaatsvervangencl_
faeetamente, avv faceto, agg geestig, grappig, vrooJijk, snaaksch.
facezla, I snakerij, grap.
faeezluola, t domme, onbeduiclende geestigheid, domme invaL
fachlro, m fakir.
faciale, agg zie lacciale.
facicchiare, vi zonder ijvcr arbeiden, wat
knlltselen.
faclente, p pres van lare.
fa'elle, I agg licht, gemakkelijk; inschikkelijk; mogeJijk, waarschijnlijk; ingegno ~,
vlug verstand; ricchezze lacili, gemakkelijk
verkregen rijkdommen; scrittore ~, gemakkelijk te begrijpen schrijver; uomo ,....,
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toegeeflijk mensch; ~ a credere, lichtgeloovig; ~,'t is licht lllogelijk; II avv
gemakkelijk; vlug; scriverc ~, gClllakkelijk, vlug schrijven.
faciIita, f gemakkelijkheill, gemak; vlug·
lwid; toegecflijkheid, illschikkclijkhcid,
genaakbaarheic1; leerzaamheid.
facilitare, vt vergemakkelijken, verlichten,
gemakkelijk maken.
facllmente, avv gemakkelijk, licht; waar·
schijnlijk, mi3schien; ~ verro d01n{~ni,
misschien zal hij morgcn komcn.
facimale, m indccl. stokebranc1; agg boosaardig; plagerig.
facimento, In het maken; maakwerk.
facinoroso, agg boosaardig, slecht, schande!ijk.
facitore, In vcrvaardiger, maker; zaakwaarfacitura, f arbeic1, werk.
[nemer, agent.
facolta, I I bckwaarnheid; 2 vermogen; gave,
kracht; macht; 3 0" faculteit; ~ 1)/ vel'lllogen, rijkc1om; bezittingen; let ~ e
l'atto, llet vermogen (de kracht) en de
daad; Ie ~. mentali , (pi) de geestvennogens; tutta la ~, de gchecle faclLlteit, de
gezamelllijke profcssoren (in de geneeskunde, de rechtsgeleerdheid &); tuUe Ie
sue ~, al zijn bezittingen; uamo di grande
~, ecn zeer vcnnogcncl nlan; non c nella
mia ~ di lar questa, 't is niet in mijn
macht dit te doen;
facoltativo, agg facultaticf, naar goeelvinden toe te paoscn; naar bchoefte ui t tc
voercn.
facoltizzare, vi machtigen.
facoltoso, agg vennogend, gefortuneenl.
facondamente, avv welbespraakt, welsprc·
kcnd.
faco'ndia, f wc1bespraakthcid, woordcnrijkheiel.
facondo, agg welbespraakt, van de tongricm gesnedcn.
facsi'mile, tassi'mile, m facsimile, nauwkeurige nabootsing (v. handteekcning,
schrift &).
factotum, m factotum, duivclstoejager,
Manusje van alles.
faggeta, I faggeto, m bcukenbosch, beukenaanplant; fig leelijk geval.
fa'ggino, agg beuken-; beukcnhouten.
fa'ggio, m rt beuk, beukeboom.
faggiuOla, f ~ beukenootje.
fagiana, I }, fazantenhcn.
fagiana'ia, I fazantenpark.
fagiano, m }, £azant; ~ argentata, zilverfazant; '" dorato, goudfazant.
fagiolata, t boonenmaal, rijkclijk gerecht;
lig domheic1; paperas.
fagioletto, m ~ prinsesseboon.
fagiolo, fagiuolo, m ~ boon; F domkop,
ezel; lagioli conditi, boonensalac1e; fagiali
dall'occhio, kievitsboonen.
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fagliare, vt rcnonce maken; vi weinig of geen
kaarten hebbcn van een kleur.

fa'glio, m renonce (in 't kaartspel).
fagottista, m J- fagottist, fagotspcler.
fagotto, In pak, bundel; fig slecht, smakeloos gekleed persoon; J' fagot; jar ~, zijn
boeltje pakken; P sterven; un vestito ja ~,
een kleedingstuk zit slecht, zit te wijel,
bolt 01"
faina, I ~ stecnmarter.
falange, t phalanx; jig groote aancengesloten menigtc.
fala'ngio, m giftige (wals)spin.
falangista, m ~ buielelwolf.
tala'rica, I OJ brandpijl.
fala'ride, I ~ rietgras.
falasco, m ~ moerasbies.
falbala, I zie lalpala.
falbo, agg rooelgeel, vaalbrllin.
falca, I J,. zetbord, schutplank.
falcastro, m snoeimes.
falcato, agg carro ~, met zeisen bcwapendc
strijdwagen; luna falca.ta, maansikkel.
falce, I sikkel; zcis; gebogen gedeelte van
paardehoef; ~ fienaia, zeis; mettere la ~
nel campo (nella biada) a/tyui, zich met
andermans zakcn bemoeien.
falcetto, m kleine sikkel, tllinmes.
falchetto, m }, jonge valk; torcnvalk.
falciare, vi maaien.
falciata, m slag met zeis of sikke1; het
maaien.
falciatore, m maaier.
falciatrice, t maaister; maaimachine.
falciatura, I het maaien; maaitijd.
falcidiare, vi venninderen, korting gevcn op
(een rekening).
falciforme, agg sikkelvormig.
falcinello, m }, Europ. ibis; elruivenmes.
falcino, m druivenmes.
falcione, m hakselmes; OJ spies met sikkclvormige punt.
falco, m }, valk; jig sluw, geslcpen mensch;
¥: fa1conet, veldslang (kanon); ~ cappone,
buizerd; ~ di padule, bruine kiekenc1ief;
~ di torre, torellvalk; ~ da uccelli, boomvalk; occhi di ~, valkenoogen, zeer scherpe oogen.
falconare, vi 01' de valkcnjacht zijn.
falcone, m ~ jachtvalk; ¥: falconet, veldslang; OJ stormram; stcllingbalk, steiger. paal.
falconeria, f valkerij, valkenierskunst.
falconetto, m OJ ¥: falconet, velc1slang.
falconiere, m valkenier.
falda, f I plaatje, blaadje; elunne plaat; 2
rokspand, jaspand; 3 breede rand van
hoed; 4 ruggcstuk (v. haas); 5 OJ lenelenstuk van wapenrusting, schoot van wambuis; 6 fig bescherming; ~ di luoco, vuurtong; lalde d'un monte, uitloopers van een
berg; lalde di neve, groote sneeuwvlokken;
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attaccarsi aile lalde d·wlD.

zich aan
iemands rokspanden vasthoudcn; a '" a
"'. laagsgewijze.
faldato, agg gelaagd. laagsgewijze; bladerig.
faldella, f blaadje; laagje; laldelle. pl pluk·
sel; kluwen zijde.
faldl'glia, f hoepelrok.
faldlstorio, faldlstoro, In prelatenzetel; bisschopsstoel.
faldoso, agg bladerig; plooierig.
falegname, In timmerman. schrijnwerker.
lallma, I \J3 nachtvlinder; gloeiend aschlaagje op houtskool; F straatmeid; nachtvlinder; druk. onrustig persoon.
falerno, In Falernerwijn.
lalla, f fout; opening; lek (in scheepswand.
in waterreservoir).
lallace, agg valsch. bedriegelijk; nukkig. onbetrouwbaar; raccolta "'. oogst die niet
aan de verwachting beantwoordt.
fallacemente, avv bedriegelijk; teleurstellend.
falla'cla, f bedrog. valschheid. teleurstelling; nietigheid. onbctrouwbaarheid; dwaling. valsche gevolgtrckking; schijngrond.
fa lare, I vi een fout begaan. missen. dwalen. zich vergissen; (prov) chi la. lalla. wie
werkt. maakt fouten; dwalen is menschelijk; II "'rsi. vr zich vergissen.
falli'blle, agg feilbaar; tekort schietend. bedrieglijk.
fallibllitii, I feilbaarheid; dwaling.
fallimento, In $ faillissement. bankroet.
fallire, I vi missen. dwalen. zich vergissen;
niet beantwoorden aan de verwachtingen;
teleurstellen. tegenslaan. $ failliet gaan;
te kort schieten in zijn verpliehtingen;
mankeeren. wegblijven (op vergadering
&); '" ad uno. zijn woord niet houden; gli
'aUirollo Ie lorze. de krachten begaven
hem; mi lallito il terrmo sotto i Picdi. de
grond zakte onder mijn voctcn weg; un
lucile laUisce. een geweer weigert. ketst;
II vt missen; '" il colpo. het docl missell;
' " UII orditlo. een bevel niet uitvoerCll;
' " UIlO. iemand bedriegen; III sost m fout.
dwaling. vergissing.
falllto, I agg gedwaald. vergist; gemist. failliet; mcstiere "'. yak. dat geen whlst oplevert; II sost m gefailleerde. bankroetier.
I fallo, m fout. misslag. misstoot; cadere ill "'.
zich vergissen; in een dwaling vervallen;
cogliere U1IO ill "'. iem. op een fout betrappen; dare ill "'. misslaan. misstooten;
in den steek laten; m' ha latta ' " la memoria, het geheugen heeft mij in den
steek gclaten; mettere il piedc in "'. misstappen, struikelen; uitglijden; senza "',
zonder fout. zonder mankeeren.
2 lallo, m phallns; ~ stinkzwam.
falo, m vuursignaal; vreugdevuur; lare U11 ,....,
di qc, iets verbranden; lig verkwisten.
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faloppone, In zwetser. wimlbuil.
faloticare, vi droomen. fantaseercn.
falotico, agg grillig. wonderlijk, fantastiseh.
falpalii, m volant. geplooide strook; plooisel.
falsamente, avv valsch, valschelijk.
falsamento, In vervalschmg.
falsamonete, In illdecl. valsche munter.
falsaporta, f verborgen deur; blinde dcur;
uitvalpoort.

falsare, vt vervalscheo; '" la vcrita. de waarheid verdraaien.

falsaredine, I bijteugel; fig richtsnoer; model.
falsariga, I transparant, gelinieerde onderlegger; lig voorbeeld. richtsnocr; andare
sulla '" di alcullo. iem. in allcs navolgen.
lalsa'rio, In falsaris. vervalseher; agg vervalscht, valsch.

falsatore, m vervalscher.
falsatura, I kanten tusschcnzctsel, entredeux.

false'ggiare, vt vervalschcll.
falsetto, m J' falsct- of faussetstcm.
falsl'dlco, agg leugenachtig. valsch.
falslflcare, vt vervalschell; verdraaicll.
falslflcatore, In vervalscher.
falslficazlone, I vervalschhlg.
falsltii, I valschheid. onwaarheid. leugcnachtigheid; bedrog; ontrouw; vcrvalsching; verdraaiing.
1also, I agg valsch. vervalscht. nagcmaakt.
onecht; onwaar; oojuist. verkeerd; onoprecht. huichelachtig; biglidto di banco "'.
valsch bankbiljet; colpo "'. misschot;
misstoot &; oro '":-'. vcrvalscht goud;
passo "'. misstap; porta lalsa. geheime
deur; scntellza lalsa, onrechtvaardig vonnis; false spera1'lze. ijdele vcrwachtingen;
II sost m het valsch€. onechte;vervalsching;
5chijllsteek(bij 't ~cherm€n) accusare di "',
van vervalschmg beschuldigen; mcttere un
piede in "', cen misstap doon; posare 1:n "'.
A
niet Ioodrceht staan; fig ongegroncl
zijn. op niets bemsten; III interj lalso!
niet waar!; IV avv zie lalsamellte.
fama, f faam. roern; aanzien. achting; berocmdheid; di '" europea, van Europccsehe beroemdheid; avere una trista "'. een
treurige beroemdheid hebben. berucht
zijn; la ,....,. carre '" che ...• het gerucht,
het praatje loopt; vmire, crescere in "'.
in aanzien. naam toenemen.
fame, f honger; vurig verlangen, begeerte;
zucht; hongcrsnooc1; schaarschte; bittere
ellende; ,...., calli"a. geeuwhonger; UII
morto di "'. eell hongedijclcr; '" degli
01l0ri. eerzucht; ,.... della scicllza, dorst
naar wctenschap; cavarsi la "', den honger stillen; morire di '"""', van honger sterven; vergaan van den honger; pigliar una
piazza per "'. eeoe vestmg door honger
tot overgave dwingen; mi sento "', ik
krijg honger; (prov) la ,...., caccia illupo dal
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bosco, nood Icert bidden, nood breekt
wetten.
famelico, agg hongerig, half verhongerd,
gulzig, nooit verzadigd; lig zeer aml.
famlgerato, ag zeer beroemd; > berucht.
faml'glia, I familie; huisgezin, gezin; verwantschap, geslacht, stamhuis; oHlc;
dienstboden, onderhoorigen; leerlingen,
aanhangers; ~ & 1'" klasse, familic;
groep (talen, meetk.lijnen &); capo di ~,
hoofd van het gezin (01 van het geslacht);
padre di~, huisvader; la Sacra (of Santa)
Famiglia, de Heilige Familie; uomo di ~,
huiselijk man; la umana ~, het menschelijk geslacht; essere carico di ~, een groot
gezin hebben; lavare i panni sudici in ~,
de vuile wasch thuis bcredderen, huiselijke onaangenaamhedcn niet aan de
groote klok hangen; mettere su ~, cen
cigen gezin stichten.
famigliare, agg zie lamiliare.
faml'gllo, m dienaar, huisknecht; W politiedienaar, gereehtsclienaar; aanhanger, volgeling.
famlglluola, I kleine familie.
lamlIlare, I agg huiselijk; familie-; IlUis-;
vertrouwelijk, familiaar, gemeenzaam;
ongeclwongen; vriendelijk, toegankelijk;
vita ~, huiselijk leven; esser ~ con una
cosa, met iets vertrouwd zijn; alia ~, op
vertrouwelijke wijze; II sost m onderhoorige, bediende; aanhanger, volgeling; vertrouwde; gereehtsclienaar, dievcnvanger.
famlJlarlta, I I vertrouwelijkheid; gemeenzaamheid, familiariteit; 2 vrijpostigheid;
~ in un' arte, bedrevenhei(l in een kunst.
famlIlarlzzare, I vt gemeenzaan, vertrouwd
,..-....;rs~i, vr vertrou,vd
raken, zieh gewennen aan; zich eigen
maken; ~rsi coi servitori, te familiaar
omgaan met de bedienclen.
famlllarmente, avv op vertrouwelijken voet,
familiaar.
famosamente, avv zie lamoso.
famositil, I beroemdheid; beruchtheid.
famoso, agg beroemd, befaamd; uitstekend,
geweldig, verbazend; > berlleht, sehandelijk, eerloos; libello ~, smaadschrift.
famutatorlo, agg dienstbaar; slaafsch.
fanale, m scheepslantaarn; vuurbaak; kerk-,
proeessie-lan taarn.
fanallsta, m vuurbaakwachter.
fanatleamente, avv dweepziek.
fana'tleo, I agg dweepziek, fanatiek; opgezweept; esser ~ di qc, voor (met) iets
dwepen; \I sost m c\weper, fanaticus,
geestdrijver.
fanatlsmo, m fanatisme, dweepzueht, geestdrijverij.
fanatlzzare, vt dweepziek maken.
fanelulla, I jong meisje, maagd; jllffer,
ongehuwde vrouw; (prov) la colpa i! semprc

n1aken, gewennen; II

fantasia
~,

niemand wi! de schuld hebben.
fanelulla'gglne, ! kinderachtigheid, kinderaehtige handelwijze.
fanciulla'la, I troep kinderen; lig onervaren
gezelschap.
fanelullata, I jongensstreek; kinderlijke handeling.
fanelullegglare, vi zich als een kind gedragen.
fanelulleseamente, avv als een kind, kinelerlijk, kinderachtig.
fanelullesco, agg kinderlijk; kinderachiig.
fanclulletta, I klein meisje.
fanclulletto, m jongetje.
fanelullezza, I kindsheid, kinderjaren.
faneiullo, I m knaap, jongen (tllsschen 7 en
I2 jaar); kind; fig eenvoudig, onnoozel,
kinderlijk mensch; quanti la1!ciulli avete?
hoeveel kinderen hebt gij?; lare ai !allcittlli, zijn woord niet hOllden; uscir di ~,
de kinderschoenen llittrekken; II agg jong;
lig jongensachtig, onervaren.
fanelullone, 1n kinderachtig mensch, groot
kind.
fan donia, I leugen, fabeltjc, sprookje, verzinsel.
fanello, m J. kneu.
fanerogamo, agg ~ zichtbaar bloeiend.
fanfaluea, I ill de llicht zwevend asch-,
deeltje; lig domme praat, kleinigheid,
nietigheid.
fa'nfano, I agg ijelel, dwaas; blufferig; II
sost m bluffer; ijdeltllit.
fanfara, I trompetgeschal, fanfare; fanfarekorps.
fanfaronata, I snoeverij, pocherij.
fanfarone, 1n snoever, grootspreker.
fa'nfera, a ~, op goed geluk af, maar raak.
fanferlna, f grap, seherts.
fanga, f slijk, modder.
fanga'la, I modderige weg; modderboel.
fangatura, f modderbad.
fanghl'eelo, m fanghl'glia, f dun, waterachtig slijk, modderplas.
fango, m slijk, modder; vuil; lig verontreiniging, onreinheid; ellen de, armoede;
esserc, vivere nel '-'-, in armoede, ellende
leven.
fangoslta, I modderachtigheid, slijkerighehl,
moerassigheid.
fangoso, agg modderig, slijkerig, vuil, beslijkt; jig leelijk, gemeen, laag.
fannullone, m leeglooper, luiaard.
fanone, m I met vier kleuren geborduunle
sluier, dien de Paus bij' de godsdienstige
handelingen aandoet; slip v. bissehopsmij ter; lanoni, pl walvisehbaard.
fantaecino, m infanterist.
fantasia, I I fantasie, verbeelding, verb eeldingskraeht; 2 grit, luim, inval; 3 .lust,
goeddunken, neiging; 4 fantastJsche
sehepping; I fantasie; 5 fantaSia (Ara-

fantasima
bisch ruiterspell; generi di _, in 't oog
vallende, bonte, sterk gekleurde stoffen;
oggetti di ---, fantasie-, modeartikelen;
aver --- di una cosa, lust in iets hebben;
cadere in ---, in de gedachte komen, invallen; ferir fa ---, de fantasie opwekken;
passar per la ---, door het hoofd gaan; mi e
ftsMM-tii - , 't is mij uit het geheugen
gegaan.
fanta'sima, I schrikbeeld, spooksel; nachtmerric.
fantasiosamente, avv grillig, fantastisch.
fantasma, I spook, spooksel; hersenschim;
inbeelding; nach tmerrie.
fantasmagoria, I fantasmagorie, schimmenspel, tooverbeeld; lig drogbeeld, zinsbegoocheling.
fantastica'ggine, I fantastische voorstelling,
droombeeld; zonderlinge inval, gril; grilligheid.
fantasticamente, avv grillig, wonderlijk.
fantasticare, vi zijn verbeeldingskracht den
vrijen teugel laten, zich aan droomerijen
overgeven, droomen.
fantasticatore, m droomer, fantast.
fantasticheria, I zie lantasticaggine.
fanta'stico, agg fantastisch, ingebeeld, verbeeldings-; grillig, wonderlijk; alia lantastica, op zonderlinge, wonderlijke wijze.
fante, I m X infanterist; boer (in 't kaartspell; bediende, knecht; un tocco di ---,
een flink opgewassen jonge man; II --- I,
dienstrneisje; 0 gemeen wijf, meid.
fanteria, I X infan terie.
fantesca, I dienstmeisje.
fantineria, I boosaardigheid; arglist.
fantino, m jockey.
fantocceria, f kinderachtigheid.
fantoccia, I pop; ledepop.
fantoccia'lo, m poppenfabrikant; F kladschilder.
fantocciata, f dwaz"e streek, dolle streek,
grap.
fantocclo, m pop, hansworst; ledepop, marionet; lig onnooze1e hals, lummel.
fantocclone, m lornpe, onbehouwen kere!.
farabolone, farabulone, m zwetser, bluffer,
boerenbedrieger.
farabutto, m schelm, bedrieger.
farad, m indecl K farad.
faraona, (agg) gallina ___ , ~ parelhoen.
faraone, m OJ pharao; farospel.
farche'tola, I ~ taling.
farcino, m worm (paardenziekte).
farda, I vuiligheid, vuile zaak; slijrnuitwerping, fluim.
fardello, m pak, bundel; last, vracht.
fardo, m baal; pak huiden.
fare, I vt maken, doen, handelen, uitvoeren;
schepp en, voortbrengen; baren, ter wereId brengen; kiezen, benoemen (tot
Paus); gelooven, houden voor; verwerven
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bijeenbrengen; planten, zaaien; kosten,
waard zijn; opslaan in prijs; nadoen, doen
als; zijn; groeien, toenemen;
arrosto,
braden; ~ la barba, scheren; --- i capelli,
de haren knippen; het haar opmaken;
~ il ciuco, de stem van een ezel nabootsen; --- la lin ita, er een einde aan maken;
~ . gente, rnenschen om "ich h ....n v{'rzarnelen; ~ il maestro, onderwijzer zijn;
--- quattrini, geld rnaken, bijeenbrengen;
,-.....; ricchezze, rijkdommen verwerven, verzamclen; ~ sangue, aderlaten;
un
tempio, een tempel bouwen; --- una vigna,
een wijngaard aanleggen; aver da ---, te
doen hebben, uit te staan hebben; darsi
da ---, bezig zijn, zieh bezigheid verschaffen; esser latta, gedwongen zijn; linalmente
ci e venuto latta, eindelijk is het ons gelukt; non gli veniva latta, 't was hem niet
mogelijk; lascia ~! wacht maar! laat
maar begaan!; non larne aUra, iets opgeven, laten varen; non larne nulla di
nulla, zich er volstrekt niet mee willen
inlaten; Dia faccia ehe ... , God geve, dat ... ;
stasera janno l'Olello, dezen avond geeft
men Otello; per me la 10 bell' e ita, ik voor
mij houd het reeds voor verloren; farsela
addossa of larsela sotto, in de broek doen;
lig groote angst heb ben; in quel campo ci
Jece Ie patate, op dat land pootte men aardappelen; quanta late questa panna? hoeveel
vraagt gij voor dit laken? 10 late troppa,
gij vraagt te veel; Firenze la quasi dugenlamila abitanti, Florence heeft bijna tweehonderdduizend inwoners; la luna fa it
primo quarto, de maan is in het eerste
kwartier; quest' albero ha latta due braccia,
cleze boom is twee el gegroeid; II vi uitmaken, beteekenen, zijn; gedijen; opbrengen;
genoeg, voldoende zijn; deugcn, passen,
nuttig zijn;~il calza/aio, schoen maker zijn;
___ a ... , ... spe1en; ~alle braccia, worste1en;
___ aile carte, kaartspelen; --- a carrere, om
het hardst loopen; --- d,: ... , --- da ... , zich
gedragen als, doen als; ~ da medico, voor
dokter spelen; ~ del paltrone, den luiaard
uithangen; poco fa, kort geleden; questa
non la nulla, dat doet er niets toe; tanto
la, dat is hetzelfde, komt op hetzelfde
neer; questa panna larebbe per due vestiti
dit laken zou voor twee costumes voldoende zijn; questa servitore non la per me,
die knecht deugt niet voor mij; che tempo
la? wat voor weer is 't? la un gran tempaccio, 't is afschuwelijk weer; fa la luna
nuova, 't is nieuwe maan; non aver eke
--- in una cosa, niets met eell zaak hebben
uit te staan; chi ci ha che ___ se tu sei un
pazzo, kan iem. het helpen, dat gij een
gek zijt; III ~rsi, vr worden; ---rsi a qc,
ergens aan beginnen, iets ter hand nemen;
",,"si di una cosa, zich iets aan trekken,
,-.0..1
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ergens om geven; --rsi un dovtre, het zich
tot een plicht rekenen; come si ja? hoe is
het mogelijk; come Ii sei jatto grande! wat
ben je groot geworden; jaUi piu buono,
verbeter U; mi jeci alia jineslra, ik naderde het venster; io non me ne jo, ik geef
er niets om; jarcisi, een slag ha:en (bij 't
kaarten); IV (mod avv) a,....., assai, hoogstens; a --- che ... , weI nu; jai jai, door het
niet op te geven, door veel moeite; V
(prov) chi la ja, l'aspeUi, wie kwaad doet
kwaad ontmoet; wie kaatst moet den bal
verwachten; chi ja per St, ja per Ire, wie
zich zelf bedient is het best bediend;
chi ja falla, wie werkt maakt fouten; VI
sosl, m het doen maken, uitvoeren; handelwijze, zede; eigenschap, manier; soort;
il ,....., insegna, al doende leert men; al (of
sui) ,....., del giorno, bij 't aanbreken van
den dag; il da ,....." de arbeid, bezigheid;
ha un ceria,....., ehe non mi piaee, hij heeft
een manier van doen die mij niet bevalt.
faretra, j pijlkoker.
farfalla, I vlinder; jig lichtzinnig mensch.
farfalletta, j kleine, sierlijke vlinder; gril,
manic.
farfallino, m kleine vlinder; korenworm
(in gevleug. toestand); jig lichtzinnig, onbestendig mensch.
farfallone, m groote vlinder; jig groote fout,
flater; onwaarheid, opsnijderij; smoesje;
F hofmaker; fluim, speekscl; :¢. soort
orchidee.
farfani'ccblo, m ingebeeld, onbeduidend
mensch, dwaas.
farfare\lo, m kaboutermannetje; kwelduiveltje.
fa'rfaro, m ~ klein hoefblad.
farferu'gio, m :¢. klein hoefblad.
farfu'gio, m :¢. dotterbloem, groote waterboterbloem.
farina, I meel; poeder; stof; ,.....,do!ce, kastanjemeel; ,....., gialia, maismeel; ,....., lattea, kindermeel; ~ di tabaeeo, snuif; jior di ,....."
bloem van mee1; andare in ,....." wegstuiven,
poederachtig worden; esser sehietla ,....."
oprecht, te vertrouwen zijn; non esser ,.....,
del suo sacco, niet van hem afkomstig zijn;
non lare ,....." niet baten; i diseorsi (Ie ehiacchiefe) non janno ,...." praatjes vullen geen
gaatjes; riuscire piu a pane ehe a ,....." beter
uitvallen dan. men dacht; (prov) la ,....., del
diavolo va in crusca, onrechtvaardig verkregen good gedijt niet.
farina'ccio, m dobbelsteen met oogen aan
een zijde; rijstezemelen; houtmolm (door
houtwormpjes afgeknaagd).
farina'ceo, agg meelachtig, melig.
farina'io, m meelzolder.
farinaluillo, m meelhandelaar.
farlnata, I meelpap, brij.
faringe, t slokdarmhoofd, pharynx,
ITALIAANSCH.
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farlnglte, f l' ontsteking van het slokdarm.
hoofd, pharyngitis.
farisalcamente, avv farlsa 'leo, agg farizeesch,
schijnheilig.
farlseo, m farizeecr, schijnheilige, huichelaar.
farmaceutlca, f artsenijber{'idkunde.
farmaeeutico, agg pharmaceutisch, apothckers-.
farmacla, t artsenijkunde; apotheek.
farmaclsta, m apotheker.
fa'rmaco, m geneesmiddel.
farmacoiogia, j kennis, leer der gcneesmiddelen.
farmacopea, f pharmacopoea, apothekershandboek.
farneticamente, avv buitensporig, zinneloos,
razend.
farneticamento, m buitensporigheicl; ra·
zernij, geraaskal.
farneticare, vi raaskallen; wartaal uitslaun;
bazelen; droomen.
farnetleo, agg raaskalleml, zinlleloos, razend,
bazelend.
faro, m vuurtorcll; automobiellantaanl.
farra'g(g)lne, f voeelerkorcn, mengkoren;
fig mengelmoes.
farraglnoso, agg dooreengemengel; verwanl,
ongeordend.
.
farrata, f koek van speltmeel.
farro, m ~ spelt (soort keren).
farsa, I kluchtige <'<'nacter; jig belachelijke,
grappige streck; grap.
farsetto, m kamizool, borstrok, wambuis.
fascetta, I kleine banel, strook; onelerlijtje;
korset, keurslijf; X bovenband (v. geweer).
fascetta'Ja, t corsettenmaakster.
fascetto, m bundeltje, pakje; bindsel;(Anat)
"'"' di nervi, zenuwbundel.
fascl, m pi W bundel roeden met uitstekende
bijl (der Rom. lictoren); zinnebeeld clel'
Rom. eenheid; zie lascl:o.
fascia,j band, strook (linnenof laken); luier;
omwikkeling; omhulsel; 'f& een kruisband; A bindstuk; bindlijst, sierlijst;
plint; sierstrook; sport (v. stoel); rand
(v. behang); geschilderde rand op muur;
jasce, pl windselen; kindsheid; bambino
in jasce, bakerkind; satta ,...." 'tI oneler
fascia coda, t staartriem.
[kruisband.
fascia me, m ~ scheepsbekleeding.
fasclaplMe, m lederell voetkluister (vool'
slaande paarden).
fasclare, I vi inwikkelen, omwikkelen; bakeren; verbinden; omgeven; -..; un b,ambino,
een kind in de windsel;; doen; hx un braccio
faseiato al col/a, hij heeft een arm in een
draagverband; II ,.....,rsi, vr zich inrijgen;
zich wikkelen in; ,.....,rsi il capo primo di
romperselo, F schreemven voor men gesiagen wordt.

17

fasciatura

faticosamen tc

fasclatura, t het verbinden; verb and; breuk- fata, I fee; toovcnares; F eenzaam levendc,
band; windsels; omhulsel; pakpapier;
hoofdpijn, drukkend ,.,evoel in het hoofd.
'ascl'colo, m aflevering (v. tijdschrift).
fasclna, t rijsbundel, takkenbos; X fascine.
fasclname, m rijshout, hout voor takkenfa'sclno, m betoovering, bekoring. [bossen.
fasclniltto, m takkenbosje; vuurmaker.
fa'scio, m bundel; pak; bos (hooi, gras, sleutels); X rot (geweren); bond van fascisten;
arbeidersvereeniging; ~ locale, plaatselijke
fascistenvereeniging; ,-....., di aflari, hoop
bezigheden; ~ di cure, een hoop zorgen;
andare in ~, te gronde gaan; in wanorde
geraken; lare i lasci, X de geweren aan
rotten zetten; oppresso dal ~ degli anni,
gebukt onder den last der jaren; rompere
i lasci, X, de rotten uiteennemen; zie
ook fasei.
fasclsta, m fascist; agg fascistisch.
fasclsmo, m fascisrne.
fascluilla, f strookje, bandje.
fase, t phase, schijngestalte (inz. v. d. rnaan);
wisselende toestand, stadium.
fasservlzl, m & f indecl. dienstbare geest,
dienaar; jongste klerk, loopjongen; >
factotum_
fassi'mlle, m facsimile, reproc1uctie (inz. v.
hanclschrift).
fasteUo, m (Pi fastelli & fastella) bundel, bos;
pak; esser un ~, F c1ik en rond zijn (van
kincleren) .
fasti, m pi jaarboeken, geschieclboeken;
~ consolari, naamlijst der Rom. consuls.
fastl'dlo, m verveling; walg, hekel; verclriet,
plaag; onuitstaanbaar mensch, vuil, ongedierte; i lastidi della vita, de verdrietelijkheden van het leven; dar ~, vervelen;
kwellen, ergeren.
fastidlosa'gglne, f onuitstaanbaarheid; hinderlijkheid, pijnlijk gevoel.
fastidiosamente, avv fastldloso, agg ergerlijk,
vervelend, onuitstaanbaar; gente fastidiosa, lastig, opdringerig, onverclraaglijk
yolk; persona tastidiosa, lastig, eigenzinnig persoon; questioni tastidiose, vervelende, telkens herhaalde vragen.
fastldlre, vt lastig vallen, vervelen.
fastldlume, m vuil; ongedierte; fig veel onaangenaamheden.
fastl'glo, m ~ nok, vorst (v. dak); spits,
kroon, bekroning (van een voorgevel);
hoogste punt, hoogstc graad.
fastigloso, agg trotsch, hoogmoedig, hoogdravend, pronkend.
fasto, m praal, pracht; pronkzucht; hoogmoed; aanmatiging; (agg) giorno ~, geluksdag, dag van goede voorbeduiding.
·jastosamente, avv fastoso, agg pronkziek,
pralerig; prachtig, weidsch; poverta fastosa, blufferige armoede; ricchezza fastosa, pronkende rijkdom.

geheimzinnige vrouw; la casa delle late,
het feecnland; ~ morgana, fata morgana,
luchtspiegeling; aver Ie mani di una ~,
een feeenhand, zeer bekwame hand hebben.
fatale, agg fataal; ouvermijdelijk; noodlottig,
rampzalig; onzalig; doodelijk; 0 feeen-;
Dei jalali, beschermgoden (v. d. Rom.
staat); l'isola~, bet feeeneiland; l'om-,
het stervensuur; termini jatali, pl vervaldagen.
fatalismo, m fatalisme.
fatalista, m fatalist.
fataIltIi, I onvermijdelijk nooc1lot; onheil;
che ~, wat een oageluk.
fatalmente, avv noocUottig, door een ongelukkig toeval.
fatare, vt I beheksen; onkwebbaar maken;
tooverkracht verleenen; 2 door het noodlot bestemmen, voorbestemmen.
fatato, p pass & agg I betooverd, behekst;
2 onkwetsbaar; voorbestemd, door het
noocllot bestemd; gelukkig; bacchetta latata, tooverstaf; morte fatata, natuurlijke
dood.
fatatura, I betoovering, beheksing, onkwetsbaarmaking.
fatebenefratelll, m pI Brocders van de H.
Johannes de Deo.
fatica, t bezwaar, moeite, inspanning; arbeid; loon, prijs, vrucht; ~ da bestie, <La
cani, beestenwerk; donna da .-., \verkmeid; ladre jatiche, oneerlijk gewin; fatiche letterarie, letterkundige arheid; uomo
da -..,;, oppasser; huisknecht; durar ,....... a,
zich aftobben, moeite hebben; si dura ,.....
" credere, 't kost moeite het te gelooven;
godere Ie sue fatiche, de vruchten van zijn
arbeid genie ten; reggere alia ~, de inspanning volhouden, tegen het werk opgewassen zijn; a,....." a gran,......., met moeite,
met veel bezwaar; da ~, krachtig; voor
het zware werk; (prov) ogni ~ merita
premia, de arbeider is zijn loon waard.
fatica'blle, agg arbeidzaam; voor zwaar
werk geschikt; moeizaam.
fatica'ccla, I zwaar, moeilijk werk; jaticacce,
pl 't grove huiswerk.
fatlcante, p pres & agg vennoeienc1, moeilijk,
ijverig, arbeidzaam.
fatlcare, I vi zich inspannen, zich moeite
geven; arbeiden; zich afsloven; ~ su qe,
voor iets zitten, zich met iets bezig houden; II vt vermoeien, afmatten; III ~rsi,
vr zich vermoeien.
fatlcato, p pass & agg vermoeid; afgemat,
uitgeput; log.
faticatora, j ~ore, m onvermoeibare vrouw,
man, werkezel.
fatlcosamente, avv faticoso, agg vermoeiend,
moeielijk, zwaar; zwaar op de hand (stijl).
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fatl'dlco, agg voorspcllcnd, profctisch.
fato, In (pi: tati & tata) noodlot, fatnm; voorzienigheid; goden; menschelijk lot; cedcre
al - , sterven; a - of a lata, zooals het
lot valt, op. goed gcluk af.
fatta, t soort; manier; gesteldhei<l; karakter,
wezen; eigenaardigheid; mest, drek van
wild; spoor; cc n'e d'ogni ,-,., er is van allc
soort; cose di questa - , zulke, dergelijke
dingen; esser in sulla - , op het spoor zijn;
zie ook fatto.
fatta'eelo, m slechte, verachtelijke llaad; gcwelddaad; ongeval.
fattamente, si -, op die manier, derwijzc,
aldus.
fatterello, m kleine gebeurtcllis; ollbeduidend geval; kleine geschiedellis, anecdote.
fattezze, I pi gelaatstrekken; lichaamsvormen; uiterlijk, gedaantc, vorm.
fattibello, m blanketsel, rouge.
fattl'bile, agg doenlijk, mogelijk, uitvoerbaar; sost m het mogelijke.
fatticehlare, vi bezig zijn, zich druk bczig
houden; drukte maken.
fatti'eelo, agg sterk, stevig; plomp, lomp.
fatticelone,m stevig, breedgebouwd pcrsoon;
agg krachtig gebouwd.
fattispeele, m & I indecl fi onderhavig gcval;
nauwkeurig, uitvoerig bericht.
fattlvo, agg handelend, werkend.
fattl'zlo, agg met de hand gcmaakt; kunstig;
nagemaakt.
fatto, I p pass & agg gcmaakt, volbracht;
passend, geschikt; bekwaam; rijp; dO/uta
latta, uomo - , vrouw, man op rijpen
leeftijd; eeeo _, zie zoo,'t is klaar; nu weet
je 't; giorno ~, na't aanbrckcn van
den dag; medico "'-', bekwaam geneesheer;
~ Pasqua, als Paschen voorbij is; nato ---',
geschapea voor; tanto _, zoo groot; non
esser ,-..w per, niet de ll1an zijn voor; cssere
"', essere bell' e "', iets spoeclig moe zijn,
gauw genoeg van iets hebben; 0 latta
o guasta! er kOlllC wat wiI!; ,-....., a,
allo,
~ alia, in den vornl van, op de TIlanier
van, als; ,...... a calice, in kelkvonn; "'"-' a
caso, ~ a casaccio, zoo goed en zoo k,vaau
als het ging; II sost m daad, handeling;
gebeurtellis, fei t, YOOl-val; bezigheid,
zaak, aangelcgenheid; ,-..., d'armc, 'vapenfeit, gevecht; '" eompiuto, voldongen feit;
latti curiosi, pi zonderlinge voorvallen;
de'/atti miei, tuoi, van ruij, van jon; di ,-..w,
I inderdaacl, werkelijk; 2 terstOll<I; in "',
I wat betreft; in - , ~ of in latti, iIlllerclaad; kortom, eindelijk; ill sui _, op het
oogenblik clat, op de plaats waar; per
data e - suo, om zijnentwil; andarc pc'
latti suai, zich met zijn eigen zaken bemodell, zijn eigen gang gaan; dire il '"
suo a qd., iem. streng berispen; P iem. zijn
vet geven; e un ~, 't is een feit; il ,-..w e ,-..w,
,-....J

fava

gedane zaken nemen geen keel'; Cssere un
gran "', een man van gewicht zijn; F een
groot beest zijn; lare i latti della easa N.,
de zaken van de firma N. bezorgen; lare
al "', goed te pas, gelegen komen; lare di
latti, vastberaclen handelen; non parere
suo "', zich onverschillig houclen; segue
al nome il "', zoo gezcgd, zoo geclaan; s/a che ... , 't staat vast, dat ... ; (prov) dal
detto al '" c' e un gran tratio, zeggen en
doen zijn twee.
fatto'lo, In oliebewaarplaats; oliepcrs.
fattora, In huishoudster; helpster; rentmeester5vrouw; lig stc vigc, vlugge vrouw.
fattore, In I maker, schepper, vervaardiger,
2 beheercler, rentmeestcr, zaakvoerder,
administrateur; agent; 3 winkelbeuiendc;
kantoorklerk; 4 (lII at) & fig factor; 5 Ii/!.
welgedaan persoon; (prov) - nuoVo tre
di buono, nieuwe bezems vegen schoon.
fattoressa, f bestuurster, beheerster, huishouuster.
fattorla, I beheer van een lanugoed, het
lanclgoed zelve; administrateurs-, rentmeesterswoning; factorij, handelsnederzetting.
fattorino, 111 winkelbediende, leerling; chasseur; loopknech t; wisscllooper; breizak,
breikoker.
fattotum, m indeel zie factotum.
lattrlce, 111 vcrvaardigster, maakstcr; sp.
moeder.
fattucchlera, I heks, toovenares, booze fcc,
fattuechlerla, f hekserij, tooverij.
fattura, I het maken; arbeid; uitvoering;
schepping, maakloon, fabrieksprijs; $
factuur, rekening; prijslijst; - delle cartc,
papierfabrikatie; lavoranti a - , stukwerkers; comprare a - , contant koopen;
cOlnprare per la - , op factuur koopcn
(zonder de waar gezien te hebben); tornare
alla "', met de factuUl' overeenkomen,
kloppcn.
fatturare, vt vcnncngen, vervalschen (vooral
wijn); betooveren, beheksen; $ facturecren, in factuUl- brengen.
fatuitii, I verwaandheid; dwaasheid, onnoozelheid; oppervlakkighcid.
fa'tuo, a/!.g dwaas, onnoozcl, simpel; ijclc1,
oppervlakkig; juoeo _, dwaallicht.
fa'uci, I pi keelgat; opening; '" del Orca,
hellel,oort.
fa'una, f diercnwereld, fauna.
fa'uno,11I (Mit) Faun; veld- of boschgocl.
faustamente, avv fa'usto, agg gelukkig, gUllstig, zegenbrengencl; gelnk voot'spellencl.
fautore, In ",trice, I begunstiger, -ster,
hoofclaanlegger, -legster; medeplichtigc.
fava, I ~ tuinboon, groote boon; paarclenboon; I]J stem (bij verkiezing); lig aanmatiging; clomme trots; kikvorschgezwel
(bij paarden); _ bianca, witte stem, stem
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'avore'vole,
agg
favorevolmente,
avv
voor
een voOrstel,
tegenstem; favore'vole, agg favorevolmente, avv gun"
gun';
voor een
voorstel, ja;
ja; -~ nera,
nera, tegenstem;
stig; good
good gezind,
gezind, toegenegen;
voordeelig,
neen; dare
la , zijn
zijn stern
stem uitbrengen;
uitbrengen; lar
stig;
toegenegen; voordeelig,
neen;
dare la
~,
far
bevorderlijk,
dienstig.
la
'"
di,
te
koop
loopen
met;
bluffen
op;
bevorderlijk, dienstig.
la ~ di, te koop loopen met; bluffen op;
vt begunstigen,
begunstigen, beschermen,
bemettere aile
lave, in
in stemming
brengen; favorlre,
favorire, II vt
beschermen, bemettere
aile lave,
stemming brengen;
vorderen, de
voorkeur gE\ven;
non
valere
una
,
niets
waard
zijn;
(prov)
vorderen,
de voorkeur
geven; genegen
genegen
non ualere una r-: niets waard zijn; (prov)
zijn; een
een gooden
pigliare
due colombi
colombi aa una
una , twee vliezijn;
goeden dienst
dienst bewijzen;
bewijzen; vereeren
vereeren
pigtiare due
r-«, twee vlie(met);
genoogen doen;
doen; mi
mi [auorisce
favorisce quel
que!
gen in
klap vangen;
vangen; addio
lave! nu
nu is
is
(met); genoegen
gen
in een
een klap
addio lave!
bieckiere,
belieft dat
glas;
gedaan!; e
e tlltto
't is
is alles
alles gedaan!;
bicchiere, geef
geef mij
mij als
als 't
't uu belieft
dat glas;
alles
tutto r-:, 't
alles gegejavorisca
dirmi,
wees
zoo
goed
mij
daan,
uit.
jauorisca dirmi, wees zoo goed mij te
te
daan, uit.
zeggen;
da! signor
L., breng
breng
favagello, m
~ speenkruid.
speenkruid.
zeggen; lavorisca
jaoorisca dai
signor L.,
favagello,
m ~
een
bezoek
bij
mijnheer
L.;
javorisca!
faYa'gglne,
f
~
wilde
of
valsche
kappereen b ezoek bij mijnheer L.; javorisca!
faYa'ggine, j ~ wilde of valsche kapperkom nader
nader bij,
u; bedien
bedien u,
als 't
't uu
struik.
kom
bij, bid
bid ik
ik u;
u, als
struik.
belieft!
vuol ,....,
kan ik
dienen; II
II vi
lava'lo,
belieft! vuol
~J
J kan
ik uu dienen;
vi
fava'io, m
m boonenveld;
boonenveld; boonenzaad.
boonenzaad.
guns tig gestemd
ges temd zijn.
zij n.
favata, II boonenrnaal;
boonenmaal; tt«
lig &
& F
gebluf.
gunstig
favata,
F dom
dom gebluf.
favorlta, II favoriete,
favoriete, gunstelinge;
erkende
favella,
gunstclinge; erkende
tavella, fI spraak
spraak (zintuig);
(zintuig); taal,
taal, spreekwijze;
spreekwijze; favorlta,
minnares
(v. e.
e. vorst).
tutte
Ie lavelle,
lavelle, alle
talen; dinegarc
minnares (v.
vorst).
tutte le
aIle talen;
dinegarc -~ ad
ad
favorltlsmo,
m
't
voortrekken
van
gUllsteniet
meer
tegen
iemand
spreken;
uno,
uno, niet meer tegen iernand spreken; favoritismo, ni 't voortrekken van gunstelingen.
perdere la
la verliezen.
lingen,
perdere
r-:, de
de spraak
spraak verliezen.
favorito, agg
vi spreken
spreken.,
favellare, vi
favorito,
agg begunstigd,
begunstigd, ondersteund;
ondersteund; sost
sost
favellare,
m gunsteling,
lieveling.
favel\lo,
m gesnap,
gepraat, geklets.
m
gunsteling, lieveling.
favellio, m
gesnap, gepraat,
geklets.
favu'le,
m
leeg
boonenveld;
boonenstroo,
faverella,
I
boonenbrood.
favu'le, m leeg boonenveld; boonenstroo,
taveretta, j boonenbrood.
laveto,
m boonenveld.
mest
van boonenstroo.
boonenstroo.
mest van
faveto, m
boonenveld.
Fa'zlo, m
afk. v.
v. Bonifazio;
Bonilazio; (prov)
(prov) essere
favetta, fI soort
voederboon; tt«
lig Fa'zlo,
m afk.
essere Fra
Era
favetta,
soort kleine
kleinc voederboon;
-,
cke rifaceoa
rilaceva ii danni,
eenigszins
verwaand jongmensch,
jongmensch.
~, che
danni; de
de verliezen
verliezen van
van
eenigszins verwaand
anderen
uit
eigen
middelen
vergoedell;
favilla,
j
vonk
(ook
jig.);
beetje,
weinigje;
anderen uit eigen middelen vergoeden;
lavilla, I vonk (ook lig.); beetje, weinigje;
een
do:nme goedzak
goodzak zijn.
non ce
piu - , er
niets meer
over.
een do.nme
zijn.
non
ce n'e
n' epiit~,
er is
is niets
meer van
van over.
factie; treffen,
~
fazlone,
vt
zie
sjavillare.
favllIare,
fazlone, II partij,
partij, factie;
treffen, gevecht;
gevecht; ~
lavillare, vt zie siaoillare.
wachtdienst,
krijgsdienst;
verplichting,
favo,
m
honigraat;
besmettelijk
hoofdwachtdienst, krijgsdienst; verplichting,
lavo, m honigraat;
besmcttelijk hoofdbelasting; essere
di r-«,
_, wachtdienst
wachtdienst hebhebzeer.
belasting;
esserc di
zeer.
ben; essere
in "',..."
zijn, op
been
fa'vola, If fabel;
fabel; spot;
spot; praatje,
ben;
essere in
"""", bezig
bezig zijn,
op de
de been
fa'vola,
praatje, £abeltje,
fabeltje, ononzijn.
ware geschiedenis;
grap, onzin;
zijn.
ware
geschiedenis; smoesje;
smoesje; grap,
onzin;
agg oproerig,
fazioso, agg
onderwerp, sto£
een heldendicht;
oproerig, muitziek.
muitziek.
onderwerp,
stof van
van een
heldendicht; lazioso,
fazzoletto,
m zakdoek;
collo, halsdoek.
lavole!
onzin; esser
fa -~ di
tutti, ten
ten spot
spot fazzoletto, m
zakdoek; _
~ da
da collo,
h alsdoek.
[auolel onzin;
esser la
di tutti,
fe,
f
afk.
v.
lede;
a
,..."
op
woord.
van
allen
zijn;
e
una
-,
't
is
niets,
't
is
op mijn
mijn woord.
van allen zijn; e una r-: 't is niets, 't is fe, I afk. v. jede; a
niet
waar;
't
is
een
smoesje.
fe',
afk.
v.
Ieee,
doe.
niet waar; 't is een smoesje.
fe', afk. v. Ieee, doe.
m Februari.
Februari.
fabeldichter, verteller,
schrij- febbra'lo,
favolatore,
febbra'lo, m
favolatore, m
m fabeldichter,
vertellcr, schrijfebbre,
hevige hartstocht,
hartstocht, opwinver
van
fabels.
tebbre, II koorts;
koorts; hevige
opwinver van fabels.
ding;
la r-:
_, le
Ie lebbri,
malaria; -~ da
da
vi fabels,
sprookjes verzinnen,
verzinnen,
favoleggiare,
ding; zucht;
zucht; la
[ebbri, malaria:
favoleggiare, vi
fabels, sprookjes
cavalli, koorts
koorts als
als cen
vertellen;
F
cavalli,
cen paard;
paard; -~ d'onori,
d' onori,
vertellen; onware
onware dingen
dingen verzinnen;
verzinnen; F
eerzucht; stare
con la
la -~ addosso,
addosso, in
in groote
groote
onzin
eerzucht;
stare con
onzin uitkramen.
uitkramen.
onrust,
spanning verkeeren.
favolosamente, avv
fabelachtig, ongcloofeongeloofeonrust, spanning
verkeeren.
favolosamente,
avv fabelachtig,
febbricla'ttola,
I
lichte
maar
aanhoudende
en
lijk;
sprookjesachtig.
febbrlcia'ttola, I lichte maar aanhoudende en
lijk; sprookjesachtig.
uitterende
favolosit., If fabelachtighcicl.
fabelaehtigheid.
uitterende koorts.
koorts.
faveloslta,
agg koortsig;
koortsig; sost
m koortsfavoloso,
agg fabelachtig;
febbrlcitante, agg
sost tn
koortslavoloso, agg
fabe1achtig; legelldarisch;
Iegendarisch; febbrlcitante,
lijder.
overdreven,
lijder,
overdreven, ongeloofelijk;
ongeloofelijk; mythologisch.
rnythologisch.
febbricitare, vi
vi koorts
aan koorts
koorts
favomele,
m hOlligraat.
febbricitare,
koorts hebben,
hebben, aan
tavomete, m
honigraat.
lijden.
favonio, m
m westenwilld,
zephir.
lijden.
Iavonio,
westenwind, zephir.
lavore,
m gunst,
gunst, welwillendheid,
begunsti- febbrlcone,
febbrlcone, m
m hevige
hevige koorts.
koorts.
favore, m
welwillen.dheid, begunstiging; genade;
koortsverwekkend, koortsig;
febbrlcoso, agg
agg koortsverwekkend,
koortsig;
ging;
genade; bijval,
bijval, instemming;
insternming; aanaan- febbricoso,
!uogo
_,
plaats
waar
zien,
invloed;
lavori,
pi
tll
gunstige
stemluogo r-: plaats waar malaria
malaria heerscht.
heerscht.
zien, invloed; iauori, pI OJ gunstige sternmen
(bij
verkiezing);
cittadino
di
molto
-,
febbri'fugo,
agg
(sost
m)
koortsverdrijmen (bij verkiezing); cittadino di molto r-«, febbri'fugo, agg (sost m)
koortsverdrijburger van
invloec1; giorn
giornii di
vend
(middel).
burger
van grootell
grooten invloed;
di -,
~,
vend (middel).
febbrile,
$
respijtdagen;
lettera
di
,...",
aallbevelingsagg
koortsig;
koortsach
tig; opgeopge$ respijtdagen; lettera di~, aanbevelings- febbrile, agg koortsig; koortsach tig;
brief;
prezzi di
di voorkeursprijzen, buiwonden; accesso
accesso .-.,
,..." koortsaanval;
-ardore
wonden;
koortsaanval; -ardore
brief; prezzi
r-:, voorkeursprijzcn,
bui, koortsachtige
koortsachtige ijver;
ijver; calorc
calore r-:
_, koortstellgewoon gunstige
gunstige prijzen;
prijzen; venire
venire in
tengewoon
in -~
~,
koortshitte.
di qd,
iem. in
komen; in
di,
di
qd, bij
bij iem,
in de
de gunst
gunst kornen;
in -~ di,
hitte.
ten
gunste,
ten
voordeele
van;
per
,
a1s
febbrilmente,
avv
koortsachtig.
ten gunste, ten voordeele van; per ~, als febbrilmente, avv koortsachtig.
febbrona, Ij febbrone,
febbrone, m
m zware
zware koorts.
het uu belieft.
febbrona,
koorts.
het
belieft.
favoreggiare,
vt begunstigen,
ondersteunen, febbroso,
febbroso, agg
koortsig.
favoregglare, vt
begunstigen, ondersteunen,
agg koortsig.
febeo,
beschermen,
gunst
bewijzen,
genegen
agg
de
zon
betreffende,
zonne-.
beschermen, gunst bewijzen, genegen febeo, agg de zon betreffende, zonne-.
(Apollo), Zonnegod;
zon.
zijn;
qd di
di qc,
qc, iem.
verleenen, toetoe- Febo,
Febo, m
m Phcebus
Phrebus (Apollo),
Zonnegod; zone
zijn; '"
"'"""" qd
iem. iets
iets verleenen,
febrile,
zie
tebbrile.
staan.
febrile,
zie
lebbrile.
staan.
favagello
favagello
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fecale, agg malerie fecali, PI uitwerpselen.
nccla, f bezinksel; uitwerpselen, drek; fig
schuim, uitvaagsel; allume di ,..." wijnsteen; che~! wat een schoelje!; rimbottar
sopra la ~, schade op schade hoopen.
feccla'la, f spongat.
feccloso, agg vol bezinksel; drabbig; troebel,
onzuiver; ellendig, nietswaardig; verachtelijk; modi jecciosi, pI slechte, stuitende manieren.
fecclume, m bezinksel, slib, slijk; lig uitvaagseJ.
nco la, t zetmeel; aardappelmeel.
fecondamente, avv vruchtbaar, rijkelijk.
fecondare, I vt bevruchten, vruchtbaar maken; ~ bestuiven; lig rijk, weelderig maken; II ~rsi, vr vruchtbaar, drachtig
worden.
fecondatore, m ,...,trice, 1 agg bevruchtend;
sosl bevruchter.
fecondazlone, f bevruchting, ~ bestuiving.
fecondlta, I vruchtbaarheid; rijkdom.
fecondo, agg vruchtbaar; drachtig (v. vee);
rijk; veel opbrengend (land, mijn); groeizaam; pioggia fecanda, weldadige, groeizame regen; uovo '"""', bevrucht ei.
fede, I geloof; trouw; betrouwbaarheid; invloed, aanzien; bewijs, getuigenis; trouwring; articolo di,..." geloofsartikel; ,..., di nascita, geboorte-acte; ~ pubblica, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid (v. ambtelijk persoon); verplichtingen (v. e.
staat); ~ di sposi, huwelijkstrouw; cavar
Ie ledi, zich de nooclige papieren (voor cell
huwelijk) verschaffell; far ~, getuigen,
betuigen; ne 10 amplissima ,..." ik bekrachtig het ill elk opzicht; impegHar la
propria ~, zijn woord verpanclen; mantenere la~, trouw blijven; negar,..., a, geen
geloof schenken aan; prestar ~, geloof
slaan; rompere fa ~, de trouw breken,
ontrouw worden; in ,..., di, op getuigellis,
op het woord van; in buona (mala.) ,..." te
goeder (kwader) trouw; in ,..., mia, op
mijn woorcl.
fedecommesso, m & zie lidccommesso &.
fededegno, agg geloofwaardig.
fedele, I agg trouw, getrouw, eerlijk; betrouwbaar, waar; amministratore ---, eerlijk beheerder; giudice ,..." ollpartijdig
rechter; lavaro ,..." zorgvuldige arbeid;
ritratto ~, goedgelijkend portret; II sost m
geloovige, goed christen; getrouwc; OJ
vazal, getrouwe dienaar; lig slaaf.
fedelmente, avv getrouwelijk, zorgvuldig.
fedelta, t trouw, getrouwheid; rechtschapenheid; nauwkeurigheid, zorgvuldigheid;
federa, t kussensloop. [OJ vazallendienst.
federale, agg federaal, bondgenootschappelijk; bonds-.
federalismo, m stelsel v. e. statenbond, federalisme.

felpato

federalista, m federalist, voorstander v. h.
federalisme.
agg bondgenootschappelijk;
bonds-.
fed erato, agg verbonden; sost m verbondene.
federazlone, 1 federatie, bond.
Federica, 1 Frederica.
Federico, m Frederik.
fedl'frago, agg trouweloos, ontrouw; woordbreukig; sost m trouweloos persoon; meineedige.
fedlna, I getuigschrift; bewijs van goed ge-drag; tedine, pi bakkebaardjes.
fegata'cclo, tn waaghals.
fegatella, t ~ leverbloempje.
fegatelli, m pi gebraden stukjes lever.
fegatino, m kippen-, duivenlever.
fe'gato, m lever; fig moed; onbeschaamdheid;
mal di ,..." leverkwaal.
fegatoso, agg leverlijdencl; leverkleurig;
lever-; sost m leverlijder.
felce, I ~ varen; ,..., imperiale, adelaarsvaren;
quercina, eikenvaren, gemeene
naaktvaren.
feldmaresciallo, m X veldmaarsehalk.
feldspato, m veldspaat.
Felice, m Felix.
felice, I agg gelukkig, gelukzalig; goed geslaagd, voorspoedig; ,..., tel gij zijt, te benijden! gij gelukkige; Arabia ,..." Gelukkig Arabie; ,..., notte! goeden nacht!;
parto ,..." voorspoedige bevalling; tempo
~, gelukkige, zalige tijd; verso ,..." goed
geslaagd vers; ~ viaggio! goede reis!; il
suo amore e stato ~, zijn liefde is door 't
geluk begunstigd; II sost m gelukkige.
felicemente, avv gelukkig, met sueces.
felicita, I gelukzaligheid, geluk; we1vaart;
tante lelicita per l' anna novello, veel hell
en zegen in 't nieuwe jaar.
felicitare, I vt gelukkig maken; ,..., gd, gelukwenschen; II ~rsi, vr zijn geluk ergens 11l
vindell; zich gelukkig achten; l?elukwellschen; mi felicito delle sue nozze, lk wensch
u geluk met uw huwelijk.
felicitazlone, I toestand van geluk; gelukwenseh.
felino, agg katachtig, katten-; valsch.
fella, m fellah.
fella'ndrio, m ~ watervenkel.
fello, agg boosaardig, trouweloos, goddeloos;
treurig, sehadelijk, smartelijk.
fellone, m schurk, verrader, afvallige; valsch
mensch; agg misdadig; trouwe1oos, afvallig.
fellonesco, agg trouwe1oos, valsch, boosaardig.
_ .
fellonla, I valschheid, boosaardlgheld, verraderlijkheid, woordbreuk, verraad.
felpa, I pluche, wolfluweel.
felpato, agg pluchen, van pluche; fluweelachtig.

federativo,

,-.....J

feltrai uolo
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feltraiuC}lo, m viltwerker.
feltrare, I vt vilten; met yilt bcdckkcn; filtreeren; carta da ~, filtreerpapier; II
~rsi, vr in elkaar groeicn, dicht dooreengoeien (haren &).
feItro, m yilt; stuk yilt (in kinderbec1); vilten
hoed; dieht gras.
feluca, t J, fclock, soort 5<hip.
felze, m tentdak op gonc1e!.
fe'mmina, fe'mina, t wijfje (van diercll);
vrouw; Ineisje; ~ moel' van schroef,
schroefgat; gleuf, inkeping; chiave ~,
holsleutel; uomo ~, verwijfde vent; ha
due tigliuoli, un maschio e una~, hij heeft
twcc kindercn, cen jongen en cen meisje.
femminella, t vrouwtje, vrouw van geringen
stand; zwak vrouwtje; ~ wilde schent
(v. d. wijnstok &); witte draad in saffraan; oogje (aan kleeren).
femminescamente, avv femminesco, ar;g
vrouwelijk, als cen vrouw, verwijfd, weckelijk.
femml'neo, agg vrouwell-, vrouwelijk; verwijfd.
femminetta, t vrouwtjc; jig vreesachtig
mensch.
femminezza, t vroU\vclijkheid, vrouwelijk
geslacht.
femminile, agr; vrouwelijk, vrouwe-; arti
jemminili, pl. vrouwelijke handwerken; gc"ere ~, (Gram) vrouwelijk geslacht.
femminilitil, j vrouwelijkheid.
femminilmente, avv vrouwelijk.
femminino, agg vrouwelijk, vrouwen-; vcrwijfd.
femminu'ccia, f vrouw van geringcn stand
0/ aanzien; vrecsachtig, zwak vrouwtje.
femminismo, m feminisme.
femorale, agg tot het dijbeen behoorcnde,
dijbeens-.
femore, m dijbeell.
fendente, m llOUW, slag bovcnop (bij 't
schermell).
Jendere, I vt splijten, klovel1; door-, opensnijuen, doordrillgen; verdcelen, verscheuren; "'"-' it cantpo, 't Jand scheurcll,
voor 't eerst bewerkcll; ~ il jiume, de
rivicr dwars oversteken; II "'-'1'si, vr
splijten; openbarsten.
fendl'bile, agg splij thaar; vercleelbaar.
fend ito 'io, m kloofbeitel, kloofmes; en tmes;
pennemes.
fenditura, t splcet, kloof, barst; het klooven.
fenerati'zio, agg t'1 wocker-.
fen era tore, 111 woekeraar.
fenice, t (Mit) phoenix, phenix; jig zeldzaamheid; iets voortreffelijks, het (de)
bcste (ook ironisch); ~ Phenix (sterrenbeelcl); la ~ dei mariti, de beste der echtgenooten.
Feni'cia, t Phrenici;;.
feni'cio, agg Phrenicisch; F~, Itt Phoenicicr.

fermare

fenico, agg acido ...... , carbolzullr.
fenicllttero, fenlcllntero, 11£ ~ flamingo.
fenlllo, m phenol, carbo!.
fenomenale, agg phenomenaal, wonderhaar,
buitengewoon.
fenllmeno, Itt natuurverschijnsel, phenomeen; wonderlijk voorval, vreemde gebeurtenis; bijzoncler begaafd pel"soon.
ferace, agg vruchtbaar.
feracitil, j vruchtbaarheid.
ferale, agg noodlottig, doods-; onlwilbrcngend; doodaanbrengend; cena - , lijlHuaal.
Ferdinando, Itt Ferdinand.
Jeretro, m lijkbaar; baar.
teria, t rustdag; R K wcckdag (behalve
Zaterdag); teric, pI vacantie; jar ~, ZOIldag vieren; uitschciden met werken; jar
della ......, HI< de gewonc wekelijksche
godsdicllstoefenillg honden.
feriale, agg de werkdagen (behalve Zaterdag)
betreffende; jig dagelijksch, alledaagseh,
onbeduidend; giorno ~, werkdag.
feriare, vi niet werken, rustdag houden.
feriato, 1n rusttijd; vacantic.
ferl'blle, agg kwetsbaar.
ferimento, 1n verwonding.
ferinitil, t dierlijkheid, wildhcid, wreedheid.
ferino,agg dierlijk, beestachtig; wild, wreed;
tosse terina, kinkhoest, kwaadaardige
11Oest.
ferire, I vt slaan, treffen, verwonden, kwetsen; ~ colPi, slagcn toebrengcn; il
cuorc, zwaar krenken; ontroeren, diep bcdroevcn; ,......., qd nell' 011 ore, iCll1. in zijn eer
krenken; selloa colpu ~, zonder slag of
stoot; II -..,;rsi, 'Vr zich ,voIH1en, k\vetsen;
III vi treffen, doelen; slaan; il suo pensiero ler-iva a ci6, zijn gedachte was hier
op gericht.
ferita, I won(1, verwondillg, kwetsuur; jig
zware krenking; scheuI', barst in boomschors.
ferita, t becstachtigheid, wrcedhcid.
ferito, p pass & agg geslagen; gewom1, gekwetst; sost 1n gewonde; trasporto dci
jerili, gewondenyervoer.
ferito'ia, I W schietgat; luchtgat, afvocropening; jeriloie, pi J, geschutpoorten.
ferma, t W werfcontract; vrijwillige dicnstneming, dienstplicht; militairc diensttijd;
het staan (v. patrijshond op jacht); - di
due anni, X tweejarige diensttijd.
ferma! halt! stop!
fermacarte, m indecl briefbezwaarder; presse-papier.
ferma'glio, m sluithaak, slot (aan hoeken);
haak, gesp (aan klecren).
fermamente, avv vast, vastberaden; hardnekkig; abitare ~, een vaste woonplaats
hebben.
fermare, I vt op-, tegen-, vasthouden; tot
stilstand brengen; doen stilstaan; beves-

fermata
tigen, vaststellen, besluiten; aanhechten,
vastmaken aan; (vleesch) lieht afkoken
(tegen beded); fixeeren (een teekening);
staan (v. patrijshond); fermala a quel
chiodo, maakt het aan dien spijker vast;
una cosa ci ferma, een zaak boeit ons,
neemt onze aandaeht geheel in beslag; ~
la circola,~io"e, het verkeer belemmeren,
stremmen; ~ tm contratto, een contract
sluiten; ~ il passo, blijven staan; ~ la
speranza, vast hopen, zijn hoop vestigen
(op); ~ l'uscita d'u" liquido, het over-,
wegloopen eener vloeistof beletten; ~ di
lare qc, besluiten iets te eloen; II ~rsi, vr
blijven staan, ophouelen; elik worden, stollen; wonen, verblijven, zich ophouden;
si lermi, impertinente, zwijg, onbeschaam,Ie! mi s' e ferm'lto l'or%gio, mijIl horloge
is blijven staan; ~rsi nell' animo, besloten
zijn, besluiten.
fermata, I I het stil staan; halte, rust; 2
halte, klein station (v. spoor of tram); 3
pauze, rust; onderbreking (v. e. werk); 4
J' rustpunt; fare due lermate, X tweemaal
rust houclen (op marsch); il treno la tre
lermate, de trein homlt elriemaal stil.
fermato, p pass & agg opgehouden, bevestigu; duurzaam, vast, standvastig.
fermatura, I sluiting, afsluiting; slot, haak
(aan een kleed, mantel); plaats waar iets
aaneensluit.
fermentare, I vt ,Ioen gisten, tot gisting
brengen; II vi & ~rsi, vr gbten, in gisting
geraken.
fermentatlvo, agg gisting bcvorclercnd.
fermentazlone, f gisting.
fermento, m gist, gistmiddel; zumdecg; lig
gisting, om·ust.
fermezza, f vastheid, duurzaamheid, stevigheiel, dichtheid; jig standvastigheid,
f1inkheid; sluiting (van een overeenkomst);
lermez~e, pl. slot, sluiting(van gordels, annband &).
fermezzina, I sierlijk slot, broche.
fermo, I m I vastheid, behendigheid; dum;
2 sperbout; sluitijzer, ijzeren pen (om
luiken te sluiten); 3 aanhouding, gevangennenling; cane da /""OW, staande hond,
patrijshon<i; dare il ~ a qd, iemand in zijn
bcweging stuiten; dare il ~ aile car11i,
vleesch even afkoken (tegen bederf);
porre in ~ qe, iets bekrachtigen, bevestigen; tener per ~, voor zeker houden;
lirar a ~ un animale, een dier schieten
terwijl het stilstaat; II agg vast, staand,
niet in beweging;acqua lerma, stilstaand
water; canto ~, koraalgezang; leltera
lerma in posta, %I brief poste-restante;
pace ferma, duurzame vrede; paisa ~,
rustige pols; punta ~, punt (als leesteeken); salute mal lerma, wankele gezondheid; tempo ~, vast, bestendig weer;

ferrazzuolo
terra lerma, vasteland; llama ~, man met
een vast karakter; il mio orologio e ~.
mijn horloge staat stil; ogni cosa e lerma,
$ alle zaken staan stil, er gaat niets om;
star ~, stilstaan; star '-' nella lede, vast,
onwrikbaar in zijn geloof zijn; a palle
lerme, als 't zoover is; wannecr wij zeker"
heid hebben; III (mod avv) di ~, pe, ~.
zeker, wis en zeker; IV inlerj halt! niet
verder! stop! ~ laJ, X halt! wie daar!
fernambucco, tn ~ roo<l Brazil. hout; fer"
nambukhout.
fero, agg zie liero.
feroce, agg wild, wreed, bloeddorstig; strijd·
lustig; battaglia ~, bloedige slag; bestic
feroci, pl. verscheurencle dieren.
ferocemente, avv wild, wreed, bloeddorstig.
ferocia, ferocita, / wildheid, wreedheid;
bloeddorstige natuur.
Feroe, Isole ~, I pi Fariier-eilanden.
ferra'eela, I ~ pijlstaartsrog; soort smeltkroes (v. vergulders).
ferra'ecio, m gieteling, geus, ruw blokijzer,
zooals het uit den hoogoven komt; lig gemeen, nietswaardig perSOOll.
ferragosto, 1n Augustusvacantie, dag waarop fooien & worden gegevcn (I of IS
Augustus).
ferra'lo, m smid, metaalbcwcrker; ijzcrkramer.
ferraiolino, m zijdell sjaal ,lie de priesters
over de toog dragen; priestermanteltje.
ferraluolo, ferraiolo, m pclerienmantel,
wijde schoudermantel.
ferrame, tn ijzerwaren.
ferramentl, m pi ijzerwerk (in llUis, schip&),
ijzeren beslag.
[ren.
ferrana, I zaad voor groen voeder; mcnglwferrandina, I soort stof; half zijele, half \Vol.
terrante, a€;g roestbruin.
ferrare, I vi met ijzer beslaan; (een paanl)
beslaan; ~ a ghiaccio, op scherpzetten;
esser lerrato a ghiaccio, goed beslagen ten
ijs komen; II ~rsi, vr zich in een ijzeren
wapenrusting steken (alleen schertsend
en figuurlijk gebruikt).
terrare'ccia, I ijzerwaren; ijzerwerk.
terraria, I ijzerfabriek; ~ helmkruid.
ferrata, I ijzeren tralie; venstertralie; hoefspoor; het strijken (v. linnen &); brandvlek v. strijkijzer; dare una ~ a una camicia, een hemd strijken.
ferrato, agg met ijzer beslagen; strada, via
ferrata, spoorbaan, spoorweg; vino f'"'oW,
staalwijn.
ferratura, I het beslaan; lllonteering met
ijzer; ijzeren beslag; hoefbeslag; het leggen
van rails.
ferravecchio, m oudroestkoopman, oudijzerkoopman.
ferrazzuolo, tn arbeider in ijzergieterijen;
handlanger in ijzerpletterijen.

festeggiare

ferreo
lerreo, agg ijzeren, ljzer-; jig ljzersterk,
krachtig; onbuigzaam; jilo ~, ijzerdraad;
voce jerrea, metalen stem.
ferreria, j ijzerwaren.
ferretto, m klein ijzeren werktuig; klein stuk
ijzer, klein mes; ~ di SPagna, zwavel-

ferve, op de straat wemelt en krioelt het.
fervidamente, avv vurig, gloeiend; vol ijver,
innig.

fervidezza, f zie fervore.
fervido, agg zie fervente.
fervore, m hevige hitte, gloed; fig vuur,

koper.

gloed; groot ijver.

oven; gereedschapszak van hoefsmeden.

kleine strafpredicatie.

ferriera, j ijzersmelterij, ijzergieterij; hoog- fervorino, m korte vermaning, toespraak;
fervorosamente, avv fervoroso, agg ijverig,
ferri'fero, agg ijzerhoudend.
vurig, hartstochtelijk.
ferrigno, agg ijzerachtig, ijzer-; ijzerhard;
roestkleurig, roest-.
lerza, f roede; geesel, hevigste zonnehittc.
nrro, m ijzer; ijzeren werktuig; jig zwaard, ferzo, m breedte van een baan zeildoek.
doek; friseerijzer; klimspoor; ijsspoor; J,- fessino, m scheurtje, reet.
anker; jerri, pi wapens, wapenrusting; fesso, I m scheur, spleet, reet; II p pass (v.
boeien, ketenen; ~ battuto, smeedijzer;
fendere) & agg gespleten, gebarsten; voce
fessa, schrille stem; appoggiarsi su una
~ di bottega, politiespion; ~ da calza,
breinaald; ~ di cavallo, hoefijzer; jerri
canna fessa, op een gebarsten riet (op
corti, pi boeien om krom tc sluiten;
iets onbetrouwbaars) steunen.
Ironle di ~, stalen voorhoofd; ~ tuso, fessolino, m zie fessino; a ~, op een kier.
gietijzer; ~ della lancia, lanspunt; ossido fessura, f spleet, reet, scheur; kloof (in
di ~, ijzeroxyde, ijzerroest; ~ da stirare,
handen.
strijkijzer; terri vecchi, pi oud ijzer; fig festa, f feest; feestdag; naamdag; verjaardag; fig vreugde, blijdschap; ~ dell'armi,
oude rommel; onbruikbare menschen;
wapenfeest, tournooi; ~ di ballo, bali
dare un po'di ~ ai capelli, de haren een
feste immobili, onveranderlijke feestdagen
beetje inbranden; dare il ~ a, strijken;
mettere a ~ e fuoco, te vuur en te zwaard
(b.v. Kerstmis); teste mobili, veranderlijke
verwoesten; venire ai ferri, tot daden,
feestdagen (b.v. Paschen); ~ nazionale,
handtastelijkheden overgaan; a ~ di
nationale feestdag; comandar la ~, den
baas spelen, de lakens uitgeven; conciare
cavallo, hoefijzervormig; a jerri. puliti,
uno pel di delle feste, iem. geducht toeopenlijk, met open vizier; a questi ferri,
takelen; dar Ie buone feste ad uno, iem.
in deze omstandigheden.
met zijn naamfeest (verjaardag &) gelukferro lite, m basalt.
fecrovia, t spoorweg; ~ aerea, zweefbaan.
wenschen; erano tutti in ~, zij waren allen
ferro via 'rio, agg spoorweg-, spoor-; linea
in feestelijke stemming; ogni di non e ~,
ferroviaria, spoorlijn; rete ferroviaria,
't is aIle dagen geen kermis; far ~, rustspoorwegnet; societa ferroviaria, spoordag houden, feestdag vieren; vrijaf hebben; far ~ ad uno, iemand met groote
wegmaatschappij.
hartelijkheid ontvangen; far la ~ ad
ferroviere, m spoorwegambtenaar, spoorwegarbeider; i ferrovieri, pi het spoorweguno, P iem. dooden, ombrengen; far
la ~ ad una cosa, iets doorbrengen, verpersonee!.
ferrugi'neo, agg ijzerhoudend; roestkleurig.
teren, opmaken ; (prov) bisogna jar la quando e il santo, men moet elk ding op
ferruginosita, j ijzergehalte.
zijn tijd doen; e ~! F en daarmee is het
ferruginoso, agg ijzerhoudend.
ferruminare, vt soldeeren; aaneenwellen.
uit!
ferruzzo, m klein stuk ijzer; ijzeren werk- festailllo, festaiulllo, m feestgever; regelaar,
tuig.
leider van een feest; (Scherz) feestnummer
fertile, agg vruchtbaar, rijk.
fuiver, die op geen enkel feest ontbreekt.
fertilita, t vruch tbaarheid.
festante, agg feestvierend; vroolijk, feestefertilizzare, vt vruch tbaar maken.
lijk.
fertilmente, avv vruchtbaar, overvloedig. !estare, vi feest vieren; feestelijk gestemd
ferula, f ~ priemkruid; roede; takje, stokje;
zijn.
plak (van schoolmeesters); geese!.
festeggiamento, m feest, feestelijke herdenfervente, agg gloeiend, brandend; fig vurig,
king, viering; feestelijkheid, openbaar
hartstochtelijk.

feest.

fervenza, f hitte; fig vuur, ijver.
festeggiante, agg vierend; jubelend; vroolijk
fervere. vi gloeien, vurig, brandend zijn;
gestemd.
vol zijn, wemelen; quando pitt ferve il festeggiare, I vt feestelijk,pJechtig vieren;
giorno, op 't heetst van den dag; it mare
~ la domenica, den Zondag vieren, houden; ~ qd, iem. vriendelijk, feestelijk
ondeggia e ferve, de zee bruischt en kookt;
ferve I'ardor della battaglia, de woede van
ontvangen; II vi feestvieren, in vroolijke
feestelijke stemming zijn; jubeJen.
den strijd is op 'thevigst; la via brulica e

fiammata

festeggiatore
festegglatore, m -trice, I feestvierder, feest- fI', afk. van /iglio.

t fabel, sprookje; blufferij.

genoot(e).

flab a,

en strikken.

lamlendigheid.
flaccacollo, m waaghals; heethoofd; a -,
hals over kop, halsbrekend.
flaccamente, avv lusteIoos, slap.
flaccamento, m het breken; verwoesten; vermoeienis, afmatting.
fiaccare, I vt breken, splijtcn, versplinteren;
verzwakken; afmatten; vermoeien,. uit. putten; fijn hakken; ,....., addosso a qd il
bastone, den stok op iem.'s rug slaan; Ie corna a uno, iem. geducht afranselen,
iem.'s trots breken; ,....., Ie passioni, de
hartstochten onderdrukken; II -rsi, vr
breken, uit elkaar vallen; zich overmatig
inspannen, vermoeien, afwerken.
flaccato, p pass & agg gebroken, vermoeid;
mat, moe, zwak, krachteloos, slap.
fiaccatura, t zie liaccamento.
flacchera'io, m huurkoetsier.
fla'cchere, m huurrijtuig, fiaker.
flacchezza, I vermoeidheid, zwakte, slapheid, verslapping, lusteloosheid; slapte
der spieren.
fiacchl'cclo, agg slap, mat.
fiacco, I p pass (v. liaccare) & agg zie liaccato; II sost m verwoesting, vernietiging;
lig nederlaag, bloedbad; kraken, bars ten,
knappen, kletteren van gebroken glas &;
'"'-' di legnate, een dracht stokslagen.
fla'cco\a, I fakkel; toorts; lichtje; walmend
olielicht; liaccole amorose, liefdesvlammen;
un rume la - , een licht (lamp) walmt.
fiaccolata, I fakkeloptocht.
flaccona, I vermoeidheid,. slapheid; lusteloosheid, gebrek aan geestkracht, langzaamheid.
flaccone, agg traag, slap, lui, zonder geestkracht; sost m slappeling, luiaard.
fiala, I fiool, medicijnfleschje.
fiale, m honigraat.
flamma, t vlam; helder vuur; het licht; lig
liefdesgloed, hartstocht; liefje; J,. wimpel;
roode gelaatskleur; T laatijzer, laatmes,
vlijm; ~ bremraap; liamme, pI schaamrood; helsche vuur; drappo a '"'-', gevlamde stof; essere in {lamme, inlichterlaaie
staan; lar luoco e - , zich alle moeite
geven; metiere a luoco e '"'-', in vuur en
vlam zetten, geheel verwoesten; levar - ,
opflikkeren, oplaaien.
flammante, agg vlammend, hel lichtend;
schitterend; hoogrood; gloednieuw.
fiammare, vi zie fiammeggiare.
flammasalsa, I T branderige uitslag in 't
gelaat.
flammata, I snel opflikkerende vlam; opvlamming; hevig maar kortstondig brandend vuur; prendere una '"'-', zich eeq
beetje w,!rrneIj. bij 4et vuur,

festello, m versiering van veelkleurige linten flacca, t groote vermoeidheid, afgematheid;
festere'ccio, agg zie lestiva.
feste'vole, agg feestelijk gestemd, vroolijk,
uitgelaten.

festevolezza, I feeststemming, vroolijkheid;
vriendelijk, voorkomend karakter.

festiccluOia, t klein (kcrkelijk) feest, kleine
feestelijkheid.

festlchlno, agg lichtgroen.
festino, m klein bal, klein feest.
festival, festival, m festival, mnziekfeest.
festivamente, avv feestelijk, plechtig.
festivo, agg feestelijk, plechtig; feest-, Zondags-; vroolijk, feestelijk gestemd; jnbelend; teeder; giorno ~, feestdag; inno ""-',
feestlied; messa lestiva, hoogmis; scuola
lestiva, Zondagsschool; dire delle case lestive, aangename dingen zeggen, complimentjes maken.
festonato, agg met bloemen en kransen versierd.
festone, m festoen, bloemslinger, guirlande.
festosamente, avv festoso, agg feestelijk;
vroolijk; hartelijk; vriendelijk.
festuca, I stroohalm; splinter.
feHmte, agg stinkencl, vuil, walgelijk.
feti'cclo, m fetisch.
tetlclsmo, m fetischisme, fetischdienst.
fetlclsta, m fetischdienaar, fetischist.
fetldo, agg stinkend, walgelijk riekend; lig
geheel bedorven, vuil; ass" letida, duivelsdrek.
fetidume, m stinkend goed; hoop vuil; lig
vuilnishoop; riool.
feto, m fcetus, lichaamsvrucht; F zonderling.
Fetonte, m Phaeton, zoon van den zonnegod.
fetonte, m ~ keerkringvogel (een soort pelikaan).
fetore, m ondraaglijke stank.
fetta, I snede, schijfje; moot; stuk (van eetwaren); strook, band; il presciutto qui si
vende a lette, hier verkoopt men gesneden
ham; tagliare a lette, in de pan hakken.
fettollna, I schijfje, sneetje, stukje.
fettona, I dikke snee, stuk.
feudale, agg OJ fcudaal; diritta - , leenrecht;
idee leudali, middeleeuwsche denkbeelden.
feudallsmo, m OJ leenstelsel; voorliefde voor
de middeleeuwen.
feudallta, I OJ leenroerigheid, leenplicht;
leens telse!.
feudata'rlo, agg OJ feudaal, leen-; sost m
leenman.
feudlsta, m kenner van het leenrecht.
teudo, mQ;) leen, leengoed; leencijns; (Scherz)
kleine bezitting, klein landgoed.
nz, m fez, Tur~sche rnuts,

fiammato
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flammato, agg gevlamd.
flammegglante, agg vlammend, flonkerend,
schitterend;
vlamd.

hoogrood,

vuurrood;

ge-

flammegglare, vi vlammen, opvlammen,
opflikkeren, vlammen uitslaan; VUUl"
spuwen; glinsteren, schitteren; flonkeren.
fiammella, f vlammetje.
fiammifera'lo, In lucifersverkooper.
flammiferlfi'clo, In lucifersfabriek.
flammi'fero, In lucifer; pigliar fuoeo com~
UII ~, terstond vuur vatten; gauw boos
zijn.
Flammlngo, In Vlaming; f~ agg Vlaamsch.
fianeare, vt .6. de zijkanten opbouwen; de
zijden stutten, versterken; X flankeeren;
van ter zijde beschutten; zijwaarts bestrijken; fiancarta ad UIIO, iem. een steck
onder water, een zijdelingschcn stoot
geven.
fianeata, f slag, stoot in de zijde, flankstoot;
prik, slag met de sporen; jig stekend, bijtend woord; s teek onder water; zijvleugel
van een gebouw; steunmnnr van brug; ,J,
geschntlaag, salvo van aile kanonnen aan
cene zijde v. e. schip.
flanchegglamento, In X flankement; flankeering; .6. schoring, stnt.
flanehegglare, I vt X flankeeren, van ter
zijde Ibeschieten 'Of aanvallen; de flank
t\ekken of verdedigen; zijwaarts omsluiten,
omzoomen; aan weerszijden staan of begeleiden; fig onder de armen vatten, steunen; met bewijzen onderstennen (meening); fig iem. steken onder water geven;
II ,...."si, vr X de flanken dekken.
fianchetta, I broeksband; roksband.
flanco, m zijde; he up (lichaamscleel); flank";
.6. & X vleugel, zijvleugel; landhoofd,
kot' (van brug); porta di ~, zijcleur; esser
ai fianchi d'UIIO, iem. aansporen, aanzetten; lar~, X op cle flank (vlengel) beschermen, de flank dekken; starsi colle mani
a'jiancili, met cle hand in den schoot zitten,
werkeloos blijven; at ~, ai jianchi, clicht
er naast, vlak erbij; colic mani sui lianchi,
F in woeclende, dreigencle homling; di ~,
van ter zijde; per ~ naar 01 van een
flank, vlengel; zijdelings; per ~ destro, of
~ destro! X rechts nit cle flank.
fiancuto, agg met zware heupen.
Flandra, I Vlaancleren.
flasca, I groote dikbuikige flesch.
fiasca'lo, In flesschenhanclelaar.
fiascheggiare, vi wijn bij de flesch verkoopen; fiasco maken, niet slagen.
fiaschetta, I flacon; veldflesch; krnithoorn.
fiaschetterla, I wijnhnis, wijnrestaurant.
flaschetto, In kleine fiasco voor fijne wijnen.
fiasco, m fiasco, dikbnikige flesch met langen
hals en Illet stroo omvlochten, flesch;
Tosk. maat voor vloeistoffcn (= 2,3 L.);

ficattola

lig fiasco, slechte uitslag, mislukking;
lare ~, fiasco maken, niet slagen; vallen
(van tooneeistuk); sboecarc it ~, het bovenste laagje van den wijn die in een
flesch is afschndtlen; a questo ~ bisoglla
bere, F cloor dien zuren appel lIloct men
heen bijteIl.
fiascone, m groote flesch, fig groote tegcllvaller; groot fiasco, volslagen mislukking.
fiat, fiat, het zij zoo, het geschiede, toegestaan; con (of in) ttn ~, in cen oogwellk.
fiata, f maal, keer; lunga ~, lang, langen
tijcl; spesse fiate, pi dikwijls; tutta ~,
telkens.
[haling.
fiataeclna, f acleIllnoocl, moeilijke ademfiatare, I vi ademen, ademhalen; waaien,
snizen; F een IVoordje spreken, kikken,
reppen; bada se tu jiati, pas 010 tlat ge er
geen woord van kikt, niets van laat merken; II vt ademen, blazen; besnuffe\en.
fiatata, I riekende adem; dare ecrte liatate,
ni t den monel rieken.
flato, m I adem; aclemhaling; 2 nitaeleming;
3 clamp; 4 geur, renk; 5 wil1l1je, ademtochtje, zncht(je); 6 lig sterkte, kracht;
cattivo ~, vuile reuk; riekende acleln; ""'-'
grosso, moeilijke ademhaling; sirulneltto a
""", blaasinstrurnent; non aver
di ... , de
de kracht niet hebben om; casca il ~ ad
uno, iem. verliest den moed, verschrikt
hevig (zooclat de adem hem bE'geeft);
esser il ~ di qd, iemands steml zijn; non
,-....I

essercenc pitl .-.-, nlets mcer van voorhanden zijn; puzzare il r-...I, cen riekendcn
adcIIl hebben; rimanerc senza -..,;, adclllloos, sprakeloos b lijven; rcggcrc of tenere
it ~ coi denti, ill doodsstrijd liggen; trattenere it '-', den adem inhouden; a un .-..,
in een teug; in un -..,;, in een ac1crIl, zcer
snel; (prov) til~ che c'c ~ c'e speranza, zoolang er leven is, is cr hoop.
flatone, In zwarc ademhaling, hijgen.
fi'bbla, I gesp; spang, slnithaak.
flbblale, In kram, slot (aall foliantcn).
flbbione, m groote gesp aan paarc\entuig.
fibra, I vezel; jig (krachtig) lichaamsgestel;
stemming, aancloening; snaar; Ie piti
minute libre dell' animo, de fijnste roerselen cles gemoeds; fibre tessiii, plan tenvezels.
fibrilla, l vezeltje, fibril.
fibrlna, f fibrine; bloedvezelstof.
fibroma, I l' veze1ach tig gezwel.
fibroslta, f vezeligheid.
fibroso, agg vezelig, vezel-.
fl'bula, I I antieke gesp; 2 kuitbecn.
flca'ia, I ~ vijgeboom.
flcato, I agg in: pane~, vijgenkoek, met vijgenmoes gebakken koek; II sost In vijgenboomgaard.
fica'ttola, f ~ stinkende ganzevoet; soort
pannekoek; parere una ~, gehecl ver.
fn)mmelcl zijn (kleederen).

ficcanaso
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ficcanaso, m bemoeial, pottenkijker.
ficcare, I vt insteken, in-, vastklemmen, inslaan; ~ carate (of liccarla) ad uno, iem.
wat wijs maken; ~ il nasa in qc, zijn
neus ergens insteken; ~ gli occki addosso
ad tmo, iemand strak aankijken; non la
1Ie licea, 't heeft niets te beduiden; II

f1delussione, m '" borgtocht, borgstelling.
fldeiussore, m '" borg.
fideiussorio, agg borgtochtelijk.
fidele, agg zie fedele.
f1dente, agg vertrouwend, vol vertrouwen,

boom.
~ vijg; vijgeboom; wrat, vijggezwel;
gal (aan paardepoot); lig vleierij, liefkoozing;
d' Egitfo, Adamsvijg;
d'India., cactusvijg; licki secchi, gedroogde
vijgen; buttare, gettare il collare sur un
/ieo, den geestelijken stand vaarwel zeggen, de kap 01' den tuin hangen; lur ~,
niet gelukken; lar emto lieki prima di
aceettare, veel complimenten maken eer
men aanneemt; lar Ie lIazze coi licki secehi,
veel willen doen met weinig mi<hlelen;
serbare la pancia ai /iclti, zieh niet gaarne
aan gevaar blootstellen; stare in un luogo
come i lielti, als haring opecngepakt zitten.
flcolesso, m complimentcnmakcr; zwakkelijk persoon, die erg bang voor zijn gezondheid is.
ficosecco, m gedroogde vijg; litteekcn.
fico so, agg verwend; aanstellerig, vol fratsen; kleinzeerig.
lida, I weiderech t, weidepach t.
f1danza, t vertronwen; hoop, verwachting;
vooruitzicht, vertrouwelijkheid; borgtocht.
fidanzare, vi vcrlovcn; ~rs i, vr zich verloven.
lidanzata, t ~ato, m verloofde; agg verloof<1.
f1dare, I vi vertrouwen; II vt tocvertrouwen;
opdragen (een werk); (iem.) zekerheid
geven; (een terrein) als weiland verpachten; ~ qd in un pericolo, iem. in gevaar
brengen; III ~rsi, vr (di, sopra, su) zich
verlaten op; ~rsi a qd, zich gehed aan
iem. toevertrouwen; Hon si lidar di IICSsuno, llieInand vertrollwen.
fidatamente, avv met vertrouwell; ccrlijk,
getrouwelijk.
fldatezza, t trouw; eerlijkheid.
fidato, agg vertronwcl, trollW, beproefd;
duurzaam, betrollwbaar.
fldecommesso, m ficleicommis, familiegoed,
onvervreemdbaar goed.
fldecommissa'rio, m erfgenaam bij fideIcommis.

gcnaam, die het get'rfde weer aan een
ander moet overgeven; II sost m vertronwenSlIlan.
flduciosamente, avv fiducioso, agg vol vcrtrouwen, vertronwend.
o fiedere, vt verwonden.
fiele, m gal; galblaas; lig bitterhei<l, nijll,
haat; parole <Ii ~, bittere woorden; aver
mal ~ contra qd, toom, haat tegen iCIll.
hebben; pascersi di ~, zieh bet lcven vergallen, verbi ttercn; (prov) allehe Ie colombe
hanna il ~, ook zach tllloeclige personcn
kunnen weI eens toomig worden; poco ~
la amaro malta miele, cen weinig Toet bcderft aIle soep.
f1enagione, m hooitijd.
lIena'ia, I hooizolder; (ag-g) lalce~, zeis; lorca"""', hooivork.
lIenaiuolo, m hooihandelaar.
fienarola, I ~ hondsgras, kweekgras (onkruid).
fiengreco, m ~ boksklaver.
fienile, m hooischnur, hooizolder.
f1eno, m hooi; hooigras. .
flenoso, agg vol onkrnid (graaIl); hooiachtig.
I f1era, I jaarmarkt, mis; jam'benrs; kermis;
cadeau van de kermis & Illedegebracht;
di belle/icenza, weldadigheidsfeest,
-bazaar; ~ rotta, mislukte ondcrncming,
waarbij iedereen nog tracht te halen wat
er te halen is; CCtnzOllare of corbellare la ~,
eene ernstige zaak schertsend behandclen.
2 fiera, I verschenrend dier.
fieriuolo, m jaarbenrs-, kermisbezoekcr; vcrkooper op de jaarbeurs of kennis.
f1eramente, avv trotsch, hoogmoedig; wocst;
met kracht.
fierezza, I wildheid, woestheid, onstuimigheid; trots, hoogmoedigheid; geestkracht;
kracht; dartelheid, levendigheicl (v. e.
kind); roekeloosheid; (Pitt) kracht, levendigheicl van kleuren.
lierino, m laatste dag van kermis of jaarbeurs.

goedgeloovig.

f1dentemente, avv vol vertrollwen.
,-.....;rsi, 1'Y zich inc1ringen, zich opclringen; Fi'dia, m Phidias.
zich begeven in; zieh verbergen, weg- fldo, m I $ krediet; 2 getronwc, trouw diestoppen; ~rsi i1l capo qc, zieh· iets in 't
naar; a '-', op krediet; agg tronw, verhoofd zetten.
trouwd, zeker; eerlijk; oecki fidi, PI scherpe
flccato'la, I drassige bOllem.
oogen.
ficcatura, t het insteken, vastklemmen, in- lidu'cla, I vertrouwen; gocdc hoop.
flcchlno, m indringer, bemoeial.
[slaan. f1duciariamente, agg vol vertrouwcn, op verflcedola, I ~ vijgeneter.
tronwen.
fichereto, ficheto, m vijgenaanplant.
fiducia'rio, I agg vol vertrouwen, 01' vcrtronwen gegrond; erede ~, fiduciaire erfflchino, m ~ kleinc zachte vijg; kleinc vijgefico, m
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fiero, agg wild, woest, wreed; onstuimig;
heftig, hevig; trotsch, hoogmoedig; sterk,
moedig, krachtig; ®geweldig, verheven;
bambino ~, wild, levendig kind; liera
battaglia, verwoed, verbitterd gevecht;
luogo ~, woest, wild oord.
fierucolona, I pop boven op lampion (in
Florence door kinderen rondgedragen op
den vooravond van O.L. Vr. geboorte).
fievole, agg zwak, krachteloos; lig onbe·
duidend.
fievolezza, I zwakheic1, krachteloosheid.
fifa, I ~ kievit.
fi'ggere, I vt indrijven, inslaan, insteken;
inplanten; vestigen, bevestigen; ~ gli
occki su qd, de oogen op iem. vestigen;
11 ,,-,rsi, vr zich dringen in; verbergen,
verstoppen; ~rsi in capo qc, zich iets in
't hoofd zetten.
Ii'glia, I dochter; meisje; uitgescheurd bon·
netje of bewijsje.
figliare, I vi jongen werpen; kalvcn; ooien;
11 vt voortbrengen.
figliastra, I stiefdochter.
flgliastro, m stiefzoon.
figliata, I I het jongen (van dieren); 2 worp,
nest (aantal jongen).
flgllatl'ecio, agg drachtig.
flgliatura, I tijd van het werpen, kalftijd,
ooitijd.
fi'glio, m zoon; jongen, kind; jong (v. dieren);
~ spruit, knop; i figli, pi de zonen, de
kinderen, de afstammelingen.
flglioecla, I -oeelo, m petekind.
figliola, flgliuola, f doch ter; meisje.
figliola'ccio, m ~a I, ondeugend, leelijk
kind; un buon ~, een goedige vent.
figliolame, m de uitspruitsels en bladeren
van cen plant; kinderschaar.
flgliolanza, I de kinderen uit een gezin,
kroost.
flgllollno, m kleine jongen, zoontje; ligliolini, pi jongen van vogels of kleine dieren.
flgliolo, zie figliuolo.
flgliolone, m ~ona, I groot sterk kind, groote sterke jongen (meisje).
figlluolo, m zoon, jongen; kind; ~ scheut,
uitspruitsel; ligliuoli, pi nakomelingschap; ~ di famiglia, nog in Imis levende
zoon; ~ di laite, zuigcling; ~ maggiore,
minore, oudste, jongste zoon; povero _I
F arme jongen; ciascuno e ~ delle proprie
azioni, ieder is het kind zijner daden;
(prov) i ligliuoli dei gaiti pigliano (mangiano) i topi, het muist wat van de katten
komt.
fi'gnolo, m bloedzweer, steenpuist.
flgulina, I pottenbakkerskunst; pottenbakkerswerk.
figura, I gedaante, vorm, gestalte, figuur;
niterlijk; teekening, afbeelding, figuur;
beeld; pop, prentkaart (in het kaartspel);

figurino

beeldspraak, redekunstige figuur, symbool; clansercs; figure acressorie, pi nevenfiguren; lar ~, ecn voorname plaats innemen; lar brutta ~, ('en slecht figuur
maken; lar piit ~, meer in 't oog vallen,
naar voren treden; lar la ~ di, doorgaan
voor, voorste11en; farla di ~ ad uno,
iem. een poets bakken; studiare la~, naar
modellen leeren teekenen (schiJderen); a
~ di, op de manier (wijze) van; in ~, in
figuurlijken zin; in mezza "'-', in tutta ,-......;,
ten halve, ten voeten uit (voorgesteld,
geschilclerd, gebeeldhouwd &); per ~,
als versiering, als figurant; sotto~, in bedekte termen, in beeldspraak; (prov) aggi
in ~, domani in sepoltttra, he den rood,
morgen dood.
flgura'bile, agg af te beelden, voorstelbaar.
figura'cela, I slecht, droevig figuur.
figurante, I p pres & agg voorstellend, doorgaande voor; II sost m & I figuran t (e).
figurare, I vt I voorstellen, afbeelden, uitdrukken, vorm, gedaante geven; doen
alsof; un bronzo cite ligura un serpente,
een bronzen voorwerp dat een slang voorstelt; ligttrano di lar la calza, zij doen alsof
zij breien; II vi optreden, verschijnen, cen
rol spelen; in 't oog vallen; figureeren,
voorkomen, meedoen; in questa laccenda
io non ci voglio ~, in deze zaak wil ik niet
figureeren, meedoen; it suo nome non
ligura in quella nota, zijn naam komt niet
op deze lijst voor; III ~rsi, vr zich verbeelden, zich voorstellen; liguratevi, verbeeldt u, stelt u voor! si liguril natuurlijk! dat spreekt vanzelf!, met ger.o, gen.
figuratamente, avv in figuurlijke beteekenis,
figuratlvamente, avv afbeelclend; zinnebeeldig.
figurativo, agg zinnebeeldig; beeldend; arte
figurative, pl. beeldende kunsten.
flgurato, p pass & agg voorgestelcl, gevormd;
afgebeelcl; zinnebeeldig, figuurlijk; canto
"-', J' kunstmatig versierd gezang; parlare
~, figuurlijke spreekwijze; pietre ligurate,
steenen met afdrukken van fossielen erop; vetri ligurati, pI. (met figuren) beschiJclerde glazen.
flguratore, m voorsteller, vormgever.
figurazlone, I zinnebeeldige voorstellillg;
zie ook ligura.
flguretta, I kleine figuur, klein beeld, kleine
prent; F klein maar boosaardig persoon;
F slech te handeling; boosaardige s treek.
figurlna, I kleine sierlijke figuur ot afbeelding; beeldje, figuurtje uit aarde, was,
gips; parere una~, klein van gestalte zijn.
flgurina'lo, m handelaar in gipsen beeldjes.
flgurlno, m zie ligurina, ook: mocleplaat,
model; modepop, fat; bel~, > een mooie
kerel; essere, parere un ~, er uitzien alsof
men van een modeplaat is geknipt.
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Filippo

flJata, I rij, reeks.
figurista, m figuurschilder.
filatamente, avv geordcnd, in orde; op de
figuro, m deugniet; gemecH sujct.
rij af.
flgurona, I (Pitt) meer dan levensgroote figuur; lare una ~, F een zeer goed figuur filatella, f postzcgdkundc, het postzegelvermaken; een groote rol spelen.

zamelen.

flguru'eela, I onaanzienlijk, treurig figuur.
fila, I rij, reeks; X gelid; winkel van gebraden vleeschwaren; lile, pi X gelederen,
leger; juaea di ~, X gelederenvuur; nave
di ~, "t. linieschip; aprire, serrare Ie lile,
X de gelederen openeH, sluiten; lar la ~,

filaielista, m postzegelverzamelaar.
filatera, I I zie lilastrocca; 2 zie slilata.
filatessa, I een reeks, cen sleep woon\en,

in een Iij achter elkaar staan, queue maken; alla ~, op de rij af; achter elkander;
na elkander, achtereen; in ~, naast, achterelkander; in ~! X in 't gelid, aan treden; tulla prima ~, in het eerste gelid.
fila'blle, agg spinbaar.
fila'eela, fila'eelea, I draadje, rafel; slijmdraad; schimmeldraad; lilacce, liiacciche,
pi pluksel; rafels; werk (uitgeplozen
touw).
filaeclone, m zetlijn (bij de vischvangst), zetFiladelfla, I Philadelphia.
[angel.
filagna, f rij balken. aan de kopeinden vereenigd; A draagbalk, brugbalk.
filagrana, f zie liligrana.
flJaloro, m indecl gouddraadtrekker.
fllamento, m draad, vezel; fijne zenuwstrcng;
If. meeldraad.
flIamentoso, agg vezelig, draderig.
manda, f spinnerij.
manda'la, t spinster.
fila'ndra, f draadwonn; "y, zecwicr (aan
schepen vastgegroeid).
filantropla, I menschenliefc1e; liefdadigheic1.
filantroplco, agg philantropisch, menschlievend.
fila'ntropo, m menschenvriend.
fIIarata, I lange rij.
filare, I vt spinnen; tot een draad uittrekken
metalen, glas); "y, vieren (touw); ~ acqua,
water binnenlaten (een lek); ~ sangue,
bloed doen stroomen; bloeden; II vi in
dunne stralen uitstroomen; walmen (van
lampen); "y, knoopen loopen; X defileeren;
,........, grosso, 't zoo nauw niet nemenj ~ i
remi, "y, de riemen buiten langs de boorden laten hangen; ~ sottile, zeer zuinig te
werk gaan; lar ~ qd, iem. in toom houden; zie ook camicia; III sost m rij; non la
guardare in 'Un t'.I d' e1nbric·i, 't zoo nau,v
niet nemen.
filaretto, m kleine rij, laag; fijnkorrelige
zandsteen, laag zandsteen; muro a ~,
muur van in regelmatige rijen opgestapelde steenblokken.
flJarmonlco, agg philharmonisch, muzieklievend; societa liiarmonica, muziekgezelschap.
flJastroeca, I langdradige, onsamenhangende
verhandeling; woordenkramerij; ,...., di
bugie, cen weefsel van leugens.

fiIato, p pass & agg gesponnenj fig goed in
elkaar zittend, verstandig; sost m sj:insel;

namen &.

filatl'cclo, m floretzijde, vloszijde; ruwe
zijde.
draad;
r-J

garen; f"'"oooJ c'ltcirino,
d'un rag11O, spinneweb.

naaigarell;

fllato'lo, m spinnewiel, spiIl!uachinc; spinnerij.

filatora, filatrice, I spinster.
filatore, m spinner, arbeider in een spinnerij.
filatterla, I gebedbriefje, amulet, talisman.
filatura, I het spinnen; spinnerij.
filelleno, m philhelleen, Griekcnvriencl; agg
philhellenisch, Grieksgezin(\.

filello, m tongriem, tongband.
filettare, vt met goud- of zilverdraad versicren; met gouden randjes beschilderen.

filettatura, I versiering met gouden ranc\jes.
filetto, m stukje garen, draadje; sprietje
(gras); haartje; strik aan vogelnet; trens
(v. paard); lijntje, randje, streepje (a\s
versiering); bandgarneering; tafellijst;
tongriem, tongbandje; filet, lendestuk;
ossenhaas; ophaal van een letter; hinkelbaan (spel).
fillale, agg kinderlijk, kinder-; sost m filiaal;
bijkantoor, bijbank &.
fillazlone, I afstamming; logische samenhang, aaneenschakeling; accer/are hI, ,-..I,
zijn wettige afstamming bewijzen.
fillbustiere, 1n vrijbuiter, zeeroover.
fillera, I ~ trekplaat, trekijzer (om metaaldraad te trekken); tirato per ~, met veel
zorg en ijver gemaakt.
filiforme, agg draadvormig.
fili'gglne, m roet; ~ brand in l:et .koren.
flllgginoso, agg roc:tachtig; ~ brandig (v.
koren).
flllgrana, I filigraan; fijn goud- en zilvcrdraadwerk; watermerk (in papier).
flllgranato, agg van een watennerk voorzien
(papier).
fillno, m klein draad je; ~ d' erba, grassprietje.
f11lpendula, I If. knolspirea.
Filippi, m Philippi.
fili'pplca, I philippica, hevigc strafpredicatie.
Flllpplne, f pi Philippijnen (eilanden).
Flllpplno, m I Philippijner, Philippino; 2
priester van het oratorium van den H.
Philippius Nerius.
Filippo, m Philipp us, Philips.
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FlIIsteo, m Philistijn.
fillirea, I ~ stcenlincle.
filli'tlde, I ~ hertstong, tongvaren.
fillossera, I phylloxera, d,.uifluis.
filo, m (Pi lili & lila) I draad, garen; snoer
(paarlen, koralen &); 2 lig een weinigje,
een beetje; 3 lig draad; verloop; gang;
loopende gedachte; 4 scherp, snede; lila,
pi uitgeplukte linnen draden, plnksel; ~
d' acqua, waterstraal;
dell' acqua,
stroom, loop van het water; ~ conduttore,
geleidingsdraad; Iii di lerro, ijzerdraad;
~ di /Jaglia, stroohalm; ~ a piombo,
schietlood; ~ delle reni, wervelkolom; ~
della storia, verloop cler geschieclenis;
draad van het verhaal; ~ del telelono,
tclegralo, telefoon-, telegraafdraad; ~ di
voce, zwakke stern; non un 1".1, F in 't
minst niets, heelemaal niets; aver it ~
delle lacende, nauwkeurig met de zaken
bekend zijn; catnminare 811 un ........, di rasoio,
met de grootste voorzichtigheicl te werk
gaan; uno si conduce con un,........, di seta, iem. is
met een zijden draadie te leiden; dare il
,........ al rasoio, het scheermes aanzetten;
~, F altijd gereed zijn; essere un
~, zoo dun zijn als een draacl; far Ie fila,
draclerig, schimmelig worden (spijzen en
dranken); inciampare in UII ~ di paglia
over een stroohalm vallen, voor cle kleinste moeilijkheid terugcleinzen; passare,
a ~ di spada, over den kling j agen; pigliar
il ~, iets ten eincle brengen, micldel, gelegenheid ergens voor vinclen; stare in ~
~ call qd, voorzichtig met iem. zijn; a ~
al ~, in rechte lijn, rechtuit, rege1recht;
per ~ e per segno, zeer nauwkeurig; haarfijn, van a tot z; sull""ol, op den halm; zooals 't op 't veld staat (graan); Iii fila, onafgebroken, als een straal; bij stroomen;
lig nauwkeurig, haarfijn.
filolino, m fijne clraad, dunne veze1; jig een
weinigje.
filologia, I taalwetenschap, taalkunde.
fIIologlcamente, avv tilologlco, agg taalwertenschappelijk, taalkundig, philologisch.
filologo, m philoloog, taalgeleerde.
<!l filomela, filomena, f nachtegaal.
filonclno, m kleine strooming; kleine gang,
in mijnen; fluitje (broodje).
filondente, m kandas, stramien.
filone, mader, metaalacler (in gestcenten);
laag; kolenlaag; miclclelste rij kegels; plank
op kegelbaan; fluitbrood; ~ della corrente, stroomgeul (in rivier); prendere i/~,
F de rich ting nemen; zich in 't hoofd
zetten.
fIIoso, agg zie lilamen/oso.
fiJosofa, I vrouwelijke wijsgeer; > blauwkous, pedante vrouw.
filosofaJe, agg wijsgeerig; pictra ~, steen der
wijzen.
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fIIosofante, agg philosopheerend; sost m >
wijsgeer van den kouden grond, waanwijs persoon.
fIIosofare, vi philosopheeren, wijsgeerige bcspiegelingen houclen; wijsgeerig behandelen; F overclenken, peinzen.
filosofeggiare, vi den wijsgeer uithangen.
fIIosofla, f philosophie, wijsbegeerte; F berusting, gelijkmoedigheicl.
filosoflcamente, avv flJosOflco, agg philosophisch, wijsgeerig.
fiJosoflsmo, m schijnphilosophie, gephilosopheer.
flJosofo, m wijsgeer, philosoof; F peinzer,
suffer; kalm geJijkmoedig per500n.
fIIosofone, m groot, beroemd wijsgeer.
filotecnlco, agg philotechnisch, kunstlievend.
fIItrare, I vt filtreeren, doorzijgen; II vi c1oorsijpelen, doorclringen.
fIItrazione, I filtratie, filtreering; cloorsijpeling.
filtro, m filter, filtreertoestel; liefdeclrank.
fIIuca, t zie feluca.
flJugello, m zijcleworm.
fIIunguello, m zie tringuello.
fllusello, m floretzijde, vloszijde.
fiJuzzo, m fijn draadje; haartje, halmpje.
fIIza, t reeks; snoer; fig aaneenrijgsel; bundel (papieren), dossier; rijgnaacl, hechtnaad.
fIIzare, vt aanhechten, aaneenrijgen (papieren).
fI'mbria I zoom, boo1"<15el, franje (aan
kleecl); (Anat) franje, aanhangsel (aan
clarmen).
fin, zie lino.
flnacche, zie tinche.
finale, I agg eind-, 510t-; eindelijk, beslissend; battaglia ~, beslissende slag; conto
~, slotafrekening; esito ~, eincluitslag;
giorno~, jongste clag; giudizio~, laatste
om"deel, wereldgerich t; sillaba ~, eindlettergreep; II sost m slotvignet; I 510tstuk; sp eindwedstrijd, beslissing, eindpartij; linali, pi puntversieringen (op hek,
vlaggestok &).
final mente, avv einclelijk, ten slotte.
flnamente, avv iijn, rneesterlijk; geestig;
listig.
flnanche & flnanco, cong zelfs tot aan, tot
zelfs.
finanza, I (meest in Pi) fillancien, staatsvermogen; geldmiclclelen, geldelijkc aangelegenheden (van particulieren); guardia
di ~, clouanebeambte; impiegato in ~,
ambtenaar bij de belastingen, bij het Dep.
van Financicn; ministro delle linallze,
minister van financicn.
flnanziariamente, avv finanzla'rio, agg financieel, gelclelijk.
flnanzlere, m financier, geldman; belastingbeambte, donanier.
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finche of fin che, cong tot dat; zoolang als.
fine, m & j einde, slot, uitslag, gevolg; dood,
uitein<le; doel, plan; bedoeling (in dcze
beteekenis altijd m); ~ mesc, eind van
de maand; 5 maandelijksche afrekening;
condurre a ~, ten eiude brengen; cssere
in~, den dood nabij zijll; il ~ giustijica i
mcz::i, het doel hciligt de middelen; senza
~, onvoltooid; zonder slot; a ~ di bene,
met eene goede bedoeling; a tal ~, ten
(lien cinde; aUa ~, in ~, eindelijk, ten
slotte; alta jin jine, ten allerlaatste; achteraf beschouwd; in ~ c in laUo, ten
slotte, alles ill alles; (prov) il ~ loda
I'opera, het eind bekroont het werk, eind
goed al goed; II agg zie I-ino.
finestra, I venster; licht-, luchtgat; lig oog;
F gapende wonde, gat; ~ can l'injerriata, venster lnet traliewerk; ,......, inginocchiata, venster met naar buiten omgebogen tralies; ~ sui tetto, dakraampje;
1UW ha una ~, bm. heett gecn tanden in
zijn mond; entrare dalla ~, F door gckuip; door kuiperij in een ambt komen;
gli lIa fatto una ~ nella pancia, hij heeft
hem cen gat in den buik gestoken.
linestra'lo, m glazenmaker.
flnestrata, I het dich tslaan van een yens tel';
~ di sale, het voor korten tijd doorbrcken
van de zon.
flnestrato, agg van vcnsters voorzien; met
openingen; sost m rij vcnsters.
finestrella, I venstertje.
finestrino, m venstertje; luchtopening;
luikje voor de bcdiening (in wijnhuizen
&); rijtuigvenster.
finestrone, m kerkvenster, zaalvenster.
finetto, m zeer fijne wollen stof.
finezza, I fijnheid, zachtheid, waarheid,
eehtheid, goede hoedanigheic1, zuiverheid;
sierlijkheid; sluwheid, list; gunst, goedheid; jinezze, pi streken, knepen; mi jaccia
la ~ di ... , heb de goedheid mij te ...
fi'ngere, I vt voorgeven, veinzen, zieh houden alsof; doen alsof; huichelen; verzinnen, uitdenken, verdichten; zich inbe ..lden, verbeelden; assai zich voor een ander
uitgeven; jingiamo che la cosa andasse
proprio eosi, stellen wij ons voor dat de
zaak inderdaad zoo verliep; II ~rsi, vr
zich houden als, doen alsof; si jinse
malato, hij hield zich ziek; mi linsi
1IUOVO della cosa, ik deed alsof ik niets
wist.
fingi'bile, agg denkbaar.
fingimento, m zie limio"e.
fingitore, m veinzer, verzinner, uitdenker;
dichter.
lini'bile, agg voltooibaar, te beeindigen.
finimento, m beeindi!(ing, voltooiing; fijne
afwerking; versiersel, sierwerk; sieraden;
tuig, tuigwerk (v. pailrden); llleubilee-

ring, versiering (v. h uis); garneering;
tafelgoed; becldegoed.
finimondo, m het einde del' wereld, het vergaan van de werehl; IiI!, groot onheil.
finire, vt I voltooicn, voleirHligcn; afmakcn;
2 staken, nict vcrder voortzetten; 3 opmaken, verteren Iton ha aneora jinito vellt'
aJlni, hij is nog gcell twintig jaren oml;
quando la finite? wanneer zult gij eens
ophouden? n(m la jiniscc mai, hij komt
nooit aan eell einde; in poehi anni ha jinita il patrimonio, hij heeft in weinig jaren zijn vermogen opgemaakt; averlijiniti,
F zeer vennoeicl zijn;
alcuno, iern.
ombrengen, ten gronde rich ten; den doodsteek geven; II vi ophouden, uitsehe:den;
vcnninderen, verd"rijncn; sterven; ""-' in,
eindigen in, met, uitloopell op; uitgaan
op; I' A rna jinisce nel 111 editerraneo, de
Arno loopt in de Middell. Zee uit; ~
senatore, eindelijk senaatslid worden;
linisco C01l l'andarmene, 't zal nog zGOver
komen, dat 'ik wegloop; non mi linisee,
't bevredigt mij niet, 't staat mij niet aan;
non ,.-.- mai, nooit eindigen, eindcloos zijn.
fini'ssimo, agg zeer fijn, dun & zie lino.
linitezza, j fijnheid, fijne afwerking; volmaaktheid.
fini'tlmo, agg aangrenzend, belendelld.
finito, p pass & agg voltooicl, gel'incligd, gedaan, uit; volleerd, volmaakt; begrensd,
beperkt; afgedragen, versleten, uitgeput;
birbante ~, volleerde sehelm; numero ~,
begrensd, eindig getal; serittore ~, volmaakt sehrijver; tempo~, begrensde tijdruimte; uomo "-', verloren mensch; man
die afgedaan heeft, op is; ~ di, versierd
met; aangevuld met; e bell' c linita, 't is
uit, er is niets meer aan te doen; farla
linita, er een einde aan maken; sentirsi~,
zich uitgeput, op gevoelen.
finltura, j afwerking; laatstc hand; opsicring, versiering.
Finlandese, m Fin, Finlander.
Finla'ndia, I Finland.
fi'nnico, agl!, Finseh.
I fino, agg fijn, dun, tenger, zacht; voortreffelijk; zuiver, onvervalseht; lig sluw, slim,
geslepen; amore ~, echte, ware liefde;
oro ~, fijn goud.
2 fino, avv & prep tot; ~ a, tot aan, tot na;
di qui ~ la, van hier tot daar; non posso
venir lin costa, ik kan niet tot claar, daarheen komen; ~ dentro a qc, tot binnenin
iets; lino a ora, tot heden, tot dusverre;
~ a che, ~ a tanto che, jin tanto che, zoolang tot, zoolang als; zelfs; ~ da" ~ dt,
van ... af; sinds; ti dico jin d'ora che ... , rk
zeg u van nu af, dat ...
finocchietta, agg mel a ~, ~ venkelappcl.
finocchio, m ~ venkel; venkelzaad; acqua
di ~, venkelwllterj ~ marino, ~ zec,..-....I
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venkcl; -- porcino, ~ varkenskervel; flordaliso, m ~ le1ie (in 't wapen der I3ourbons).
Itnocchi! F deksels! drommels!; sino al ~,
tot aan 't cillde van den maaltijd; ten fiordo, m fjord.
volle.
fiore, m I bloem; bloesem; z lig bloem, keur,
het beste; bloei; 3 (Chim) sublimaat; 4
finocchiona, I varkensworst met veuke!.
rijp; 5 stuifmeel; 6 meeldauw; 7 £jjn krip;
finora, avv tot heden, tot dusverre, tot nu
toe.
8 een beetje, vorkje; 9 zie liorino; liori,
pI I I' versieringen, fiorituren; z bloemfinta, I verdichting, verdichtse1; X schijniezing, keur van aanhalingen (uit een gebeweging, schijnaanval; schijllstoot (bij 't
sehermen); valsche zak, zakoverslag; valschrift); 3 schimmel, kaam (op wijn &); 4
sehe vlech t.
maandelijkschc regels, menstruatie; 5
finta'ggine, I huiche1arij, geveinsdheicl.
klaveren (in 't kaartspel); -- degli altni,
fintamente, avv geveinsd, huichelachtig.
bloci der jaren; liori d'arancio, oranjefintantochi\ eong tot dat.
bloesem; liari artificiali, kunstbloemell;
fintino, m halve pruik (op 't voorste deel
~ di bellezza, eell bloem van schoonheid;
van het hoofd).
~ di birbante, aartssehelm; liori camfin to, p pass & agg verzonnen, geveinsd, gepestri, velelbloemen; -- di coscienza, een
huicheld; valsch, huichelachtig; barba
vonkje geweten; ~ di larina, bloem (van
linta, valsche baard; batiaglia linta, spiegelmeel); lica ~, soort vroegrijpe vijg;
liori di giardino, tuinbloemen; ~ di latie,
gevecht; cose linte, verzinseis, fantasiecn;
room; "-' d'onesta, op en top een nlan van
finestra finta, blind venster; liori linti,
kunstbloemen; linte prateste, leugenacheer; ~ di primavera, ~ maelcliefje; -- del
tige voorwendsels.
rame, groenspaan; koperrooel; liori seechi,
finzione, I huiche1arij; geveins; verdichting,
geelroogde bloemen; -- di senno, een
verdichtsel; leugen, list, bedrog; fabel.
bectje verstanel; -- del sole, ~ zonnefio, 11> straf; pagare il ~, F de verdiende
bloem; ~ verginale, maagde1ijke kuischstraf (zij n verdiende 100:1) krij gen.
.
heiel; ~ di zolfo, bloem van zwavel;
fioca'gglne, I hees"hheid.
cogliere liori, bloemen plukken; essere i'~
fiocamente, avv met heesche stem.
~, bloeien, in bloei staan; essere liori e
baccelli can alcuno, €€on hart en €€on ziel
llocca, I wreef (v. voet).
floccare, I vi met groote vlokken sneeuwcn;
zijn met iem.; a ~ d'acqua, op de opperlig in groote hoeveelheid toestroomen,
vlakte van 't water; bevere a -- di labbra,
maar even de lippen nat maken, maar
regenen; liaccana Ie bastanate da tutie Ie
parti, het regent van aile kanten stokeven proeven (bij 't drinken); dire a -- di
slagen; ~ di qe, vol zijn van, overvloeien
labbra, maar even de lippen bewegen; in
van; II vt in menigte, overvloed rond~, in bloei, in den bloeitijd; op 't hoogste
strooien.
punt; op 't kookpunt; (prov) nei liori eova
la serpe, oneler de bloemen ligt de slang
fiocchettare, vt met strikken en linten versieren.
verborgen; un ~ non fa gi'irlanda, een
fiocchetto, 11> kleine strik, kwastje; vlokje.
zwaluw maakt geen lente.
flocco, m strik, knoop; banel, strook, lintje fiorellino, m bloempjc.
(van rielelerorde); vlok (sneeuw of wol); llorente, agg bloeiend, in bloei staand; voorspoedig.
haarelot; witte vlek op 't oog;' cai liacchi,
uitstekenel, in ele puntjes, piekfijn; larla fiorentinamente, avv op zijn Florcntijnsch,
als een Florentijn.
ad alcuna cai liacclli, iem. een poets bakken.
fiorentinegglare, vi de Florentijnsche uitfloccoso, agg vlokkig, vol vlokken.
spraak en gebruiken navolgen.
fiochezza, I heeschheiel.
Ilorentinesco, agg Florentijnsch.
floclna, I harpoen; elger, aalgeer.
fiorentinitil, I Florentijnsche manier van
floclne, m pitten en schillen van uitgeperste
uitdrukken of eloen; het Florentijner zijn.
floco, agg schor, heesch.
[druiven. fiorentino, agg Florentijnsch; F--, m Florenflonda, I slinger.
tijner.
flondatore, m slingeraar.
Fiorenza, I Florence.
flora'la, I bloemenmeisje.
florettare, vt I' versieringen aan den zang
flora'lo, m bloemenhandelaar, bloementoevoegenj opsieren (een geschrift, een
fioraliso, m ~ korenbloem.
[koopman.
rede).
fiorame, m bloemen; bloemwerk, bloem- fioretto, m bloempje; keur, keuze, bloemslingers; liarami, pi bloemenversieringen
lezing; floret (schermdegen); floretzijde,
(meest geschilderele).
vloszijde; courantenpapier; £jjn zand,
flo rata, I schuim op de verfkuip.
slib, bezinksel; witte suikerj lioretti, pI
florato, agg gebloemel, met bloemen getooid.
bloemrijke opsiering van den stijl 0/ van
den zang.
florcappu'ccio, m , riddersPQor,
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florlerlnlto, agg met bloemen in de manen fiscal mente, avv fiscaal; de staatskas begevlochten.

treffende; wantrouwend. zeer nauwkeurig.

florleultore, m bloemkweeker. bloemist.
flscella, f kleine teenen mand.
lioreultura, m bloemkweekerij. bloemen- IIseblamento, m het uitfluiten; gefluit.
teelt.
liseblare, I vi fluiten ; suizen (v. d. wind);
florl'fero, agg bloem-. bloesemdragend.
sissen (v. slangen); lispelen; fig in slechten
fiorino, m Florentijnsche goudgulden (met
toestand verkeeren; mi fischiano gli
lelie in 't wapen); gulden (Nederl. &
orecchi. de ooren suizen mij; qu.esto sopraOostenr.); ,...., Picciolo. Florent. zilverbito comincia a,....,. deze overjas begint er
gulden.
. slecht uit te zien; 11 vt uitfluiten. bespotflorlre, I vi bloeien. in bloei staan; met bloeten.
.
sem bedekken; gedijen; zijn bloeitijd heb- flseblata, f het fluiten. uitfluiten. gefluit;
ben; (Chim) een neerslag. schuim op de
lar la ""'. iem. uitfluiten.
oppervlakte vormen (metalen bij 't smel- liseblatore, m fluiter; uitfluiter.
ten); II vt doen bloeien. tot bloei brengen. flseblerella, I vogelvangst met het lokfluitje.
met bloemen bedekken.
flseblettar.e, vi zacht fluiten; vt (een deuntje)
florista, m bloemenschilder; vervaardiger
fiuiten.
van kunstbloemen; bloemist; ,...., f. bloe- flseblettlo, m aanhoudend gefluit.
menmeisje. -verkoopster; maakster oJ' lI'seblo, m het fluiten. gefluit; f1uitie; vogelverkoopster van kunstbloemen.
fluitje. lokfluitje; ,...., del vapore. stoomflorlta, f hoop. menigte bloemen; keuze.
fluit; non valere UII ,....,. P geen duit. geen
bloemlezing; fare la ,...., per Ie strade. de
sikkepit waard zijn 0/ deugen.
straten met bloemen bestrooien.
flseblo, m aanhoudend gefluit; fluitende
floritamente, avv bloemrijk.
ademhaling (v. zieken); gesuis (in de
fiorito, p pass & agg gebloeid; in bloei
ooren).
staande; met bloemen.getooid OT beschil- IIseblone, m ~ roepereend; F algemeen gederd; met bloesems bedekt; carita fiorit;r,.
fluit. lawaai.
uitgezochte. groote weldadigheid; vino,...." IIsebl6ttl. m pI pijpmacaroni..
schimmelige, met kaam bedekte wijn.
flseh), m indecl fichu; kanten halsdoek.
florlto'lo, m looierskalk.
lisco, m fiscus. staatskas; belastingwezen.
fiorltura, f b1oei; fioriture, pl versieringen Ii'slca, I natuurkunde. physica.
van stijl of zang.
fislcamente, avv natuurkundig.. physiek;
florone, m b. bloemsieraad; rozet; vignet.
lichamelijk.
versiering in drukwerk.
fI'slco, I agg natuurkundig; physiek, lichaflorranclno, florra'nclo, m ~ goudhaantje;
melijk; natuurlijk; esperienze fisiche,pI.na~ goudsbloem; dotterbloem.
tuurkundige proeven; forza fisica, Iiflorvelluto, m t. hanekam (celosia cristata).
chaamskracht; 11 sost m natuurkundige.
fl6sso, m holte van schoenzool.
1151coso, agg kregel, onhandelbaar, lastig ..
flottare, vi in den baard brommen, morren; Ii'slma, f I gril, luim; 2 toom; woede.
huilerig klagen (van kinderen); golven, flslocra'tlco, m physiocraat, staathuishoudzich bewegen, deinen (van de zee).

fl6tto, m deining (der zee); golfslag; eb en
vloed; woede; gemopper; menigte.
liottone, m brombeer; huilebalk.
Flrenze, f Florence.
firma, t onderteekening, handteekening;
naam, firma; aver la ""', procuratie der
firma bebben.
firmamento, m firmament, uitspansel.
firmano, m firman; bevel van den Sultan
(van Turkije).
firmare, I vt onderteekenen, teekenen; fig
goedkeuren, billijken.
flrmata'rlo, m onderteekenaar; agg onderfirmo, agg zeker, vast.
[teekenend.
flsamente, avv zie fissamente.
flscale, I agg fiscaal, schatkist-, belastings-;
II sost m fiscaal, landsrechteischer; avvocato ....." advocaat-fiscaal.
fiscalita, f streven om de staatsinkomsten te
vermeerderen; belastingwezen; zeer nauwkeurig onderzoek.
l'rALIAANSCH.

kundige die den landbouw als gewichtigste bron van volkswclvaart beschouwt.

fisl6gnomo, m zie fisionomista.
flslologla, / physiologie; leer der levcnsvcrrichtingen (van menschen, dieren. planten).
flslol6gleo, agg physiologisch.
flsl610go, m physioloog.
fislonomla, f gelaatsuitdrukking, gelaatstrekken; uiterlijk; ,...., d'una citta, het algemeen voorkomen eener stad; "'" d'u1<
secolo, het geestelijk karakter eener eeuw.
flslonomlsta, m gelaatkundige. gelaatkenner.
fiso, agg oplettend; vast, strak.
IIsognomonla, I gelaatkennis, kunst om
iemands karakter uit zijn gelaatstrekken
af te leiden.
flsonomia, I zie fisionomia.
flson6mieo, fisonomlsta, m gelaatkundige.
flssa'gglo, m .het fixeeren; fixeerbad (bij de
photografie).
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fissamente, avv vast. strak. stijf.
fissare, I vt I heen wenden. rich ten op, vestigen (den blik. het oog); 2 vastmaken.
bevestigen; 3 fig bepalen, vaststellen; 4
fixeeren. bestendig maken (kleuren. het
negatief v_ e_ photo); ~ I·attenzionc. de
aandacht vestigen (op); ~ cosio aldus
vaststellen; - l'om, het uur vaststellen;
- una persona, iem. fixeeren, strak aankijken; _ qd, iem. op een bepaahl uur op
cen bepaalde plaats laten komen, bestcllell; ~ un scrvitore, een bediende in
dienst nelnen, huren; ,-.....; 'Una stan:::a, een
kamer huren; II -rsi, vr (den bJik, de
gedachten) riehten op, vestigen.
fissato, p pass & agg vastgesteld; gevestigd.
gericht; sost m bijeenkomst, afspraak;
rendez-vous.
fissazione, f het fixeeren, strak aankijken;
bevestigen; vastlegging; vasts telling. bepaling; idee-fixe. dwangvoorstelling.
fissezza, f vastheid, bestendigheid;" onbeweeglijkheid (v. sterren); vaste toestand
(tegenover vloeibaren).
fissi! X staat!
fissi'bUe, fi'ssile, agg splijtbaar.
fissi'pede, agg met gespleten hoeven.
fisso, I agg vast, onbeweeglijk; onveranderlijk;'strak; samenhangend; salario - , vast
salaris; servitore - , vaste knecht; stelle
fissc, pl. vaste sterren; - nella memoria.
vast in het geheugen geprent; II avv vast;
strak (aankijken).
fistiare, & zie fischiare &.
fi'stola, f
fistel; J herdersfluit. pansfluit.
fistolare, I agg buisvormig; 11 vi een fistel
vormen.
fistolazione, f
fistelvorming.
fistoloso, agg fistelachtig; een fistel hebbend.
fitogeno, agg van plantaarcligen OOl"Sprong
(gesteenten).
fitografia, f plantenbeschrijving.
fitolacca, t ~ scharlakenbes.
fitologia, f plantkunde.
fitologo, m plantkundige.
fitozoo, m plantdier.
fitta, t weeke. wegzinkende bodem; kielspi t. schopdiepte; rij van ingeheide
palen; deuk, buts (in ketel. hoed &);
bende. troep; hoop; stekende. knagende
pijn; una - di corbellerie. cen hoop domhe den.
fltta'bUe, flttaiuolo, m pachter.
fittamente, avv dieht. ineengedrongen.
fittezza, f dichtheid. gedrongpnheid.
fi'ttUe, agg aarden. leemen.
fittlvo, agg fictief. ingebeeld. verzonnen.
schijn-; denkbeeldig. overeengekomen.
fitti'zio, agg kunstmatig. vervalscht. gehuicheld. geveinsd; schijn-; ook : tittivo.
I fitto, m verpachting (van land). pacht;
pachtgeld; pachtsom; pachtgoed; over-
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£lato

eenkomst; se non gli piace mi rillcari il - .
als 't hem niet aanstaat mag bij doen
wat hij wil. kan hij opkomen.
2 fitto, p pass (van tiggere) & agg vast. OllbewecgJijk.
3 fitto, I agg dicht. gedrongen; inccngcurongen; opeellgepakt; ,--. inverno, strellgc
winter. hartje vall den winter; fitta notie.
donkere. sombere nacht; pettine - . fijne
kam. stofkam; rcti fitti. plnetten met cnge
mazen; II ~. avv kort achtereen.
druk; geducht; bastollare ~ - . er gcdueht op los slaan; cammillare ~ ~. met
korte sneUe passen loopen; discoyrere.
parlare ~ -. gedempt maar druk pratcn;
III sost m dichtste gedeelte. hartje. holste.
fittone, m ~ hartwortel; verhoogde middensteen (in hoogoven); grenssteen.
fiumalbo, nt ~ waterhoen.
fiumana, fiumara, f sterk gezwollen. buiten
de oevers getreden rivier; hevige strooming; stortvloed.
flume, m rivier. stroom. rivierbed; ~ di
lacrime. tranenvloed; ~ di parole. woordenvloed; . . . . . . reale, hoofdrivier; ,....., tributario. zijrivier; fprov) tutti i fiumi vanna
al mare. aUes heeft zijn natuurlijken loop.
flumicia'ttolo, m armzalig. half uitgedroogd
riviertje."
fiutafatti, nt indccl snuffelaar. 51Oion. bemoeia!.
fiutare, vt ruiken. beruiken. bcsnuffelen;
eane ehe non fiuta. een hond die geen reuk.
neus hecft; non "-' una cosa, ergens niets
van weten.
flutasepolcri, m indecl olldhddsnllffelaar;
stambooIllopsn uffel aar.
fiutata, f het beruiken. besnuffelen; dat'c
una "'"-', iets even beruiken.
fiuto, m besnuffeling; reuk. neus; fig kennis;
cane di buon - . hond met cen fijncn neus.
flutone, m snuffelaar. spion; bemoeia!.
f1abello, m groote waaier van struisvogclveeren op een langen stok (nog heden bij
pause!. plechtigheden gebruikt).
f1accidezza, f slapheic1. matheid.
fJa'ccido, agg slap. mat; week.
flagellante, m geeselbroeder, geeselmonnik.
flagellare, vt geeselen; kastijden. tuchtigen;
leed veroorzaken; streng berispen; Ie
onde f/agel/avano illido. de golven beukten
" tegen den oever.
flagellazione, f geeseling. kastijding.
f1agello, m I geesel; 2 geeseling; straf. kastijding; 3 ramp. plaag; zware beproeving;
4 overvloed. menigte; a ~. in overvloed.
flagrante, agg t'l klaarblijkelijk. duidclijk;
in - . 01' heeter daad.
fla'mine, m W flamen. priester van de een
of andere godheid (bij de Rom.).
f1anella, t flane!.
flato, m oprisping, rO)Illneling in den buik,

llatulcnto
oorzakentl.

f1atulimza, f winuerigheid (in het lijf).
f1atuoso, agg zie Ila,tulento.
f1autato, agg l' gefloten, zoet klinkend.
f1autista, m fluitist. fluitspeler.
fla'uto, m l' fluit; a ~, seheef, schuhl.
f1avo, agg blond, gee!.
f1ebile, agg klagend; treurig, hartroerellcl.
f1ebite, fJebi'tide, f "! aclerontsteking; phlebitis.

flebotomia, f
aderlaten.

-r

aderlating; kunst van het

f1ebiltomo, m aderla tel"; laatmes.
f1emma, t flegma; koelbloecligheid, onaan-

cloenlijkheid, lauwheid; gecluld; 1f slijm,
slijmig vocht; scappare la ~, boos worden, 't geduld verliezen.
flemma'tieo, agg flegmatiseh: I slijmerig,
slijmaehtig; 2 ongevoelig, onaandoenlijk,
bedaarc1.
f1emmone, m bloedzweer, phlegmon.
f1eo, m ~ doddegras.
flessl'bile, agg buigzaam, lenig; soepel.
flesslbilita, f buigzaamheid, soepelheiel.
f1esslone, f buiging, kronnning; kromheid;
(Gram) verbuiging.
f1esso, p pass van flettere.
f1essore, agg in: muscoli flettori, buigspiercn.
f1essuoslta, f boehtigheid, winding.
f1essuoso, agg gebogen, boch tig, kronkelend;
buigzaam, lenig.
f1essura, f buiging; gewrich r.
f1ettere, vt buigen; jig bewegen; overtnigen;
--..rsi, vr zich buigen.
f1oeeo, m .t. fok, kluiver.
floes, m If phlox, vlambloem.
f1ogi'stleo, agg phlogistisch, brauclbaar; "!
ontsteekbaar, ontstekings-.
f1oglsto, m phlogiston (stof die lIlen vroeger
meende c\at de verbrandingveroorzaakte).
flogosl, f
ontsteking.
flora, f flora; F~, ! Flora.
f1oreale, m Floreal (8e maancl van cle Fr.
repub!. kalencler); agg bloeIll-, bloemen-.
f1orlcoltura, f1orlcultura, I bloementeelt.
florida mente, avv bloeiend, voorspoeclig; in
bloemrijken stij!.
florldezza, I bloei; bloeitijd; bloemrijkheicl
(van stijl).
f1orldo, agg bloeiend, in bloei staancl; bloemrijk, sierlijk; voorspoeelig, bloeiencl; anni
Iloridi, PI jaren der jeugll.
fiori'fero, agg bloemclragend.
f1orllegio, m bloemlezing; pot-pourri.
f1oscezza, t slapheid, matheid, uitputting;
losheid (van grond).
floselamente, avv slap, zonder geestkracht.
fioselo, agg slap, mat, zonder geestkracht;
week, weekelijk; los, murw; educazioHe
floscia, verwijfde opvoeding; sangue _,
bec10rven bloecl; seta Iloseia, vloszijde.
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f1atullmto, agg winderig, winderigheid ver- flosculo, m

~

afzonclcrlijk blocmpje van
een bloeiwijzc.
f1otta, t J,. vloot.
flottl'gila, t J,. flottille, kleine vloot.
f1uente, I p pres (van Jluire) & agg stroomend; beweeglijk; veranclerJijk (oppervlak); golvend (haren, kleeren); II sost In
stroonl, rivier.
f1uidezza, f1uldita, t vloeistof, vloeibare toestand; vloeibaarheid; ,..., di parolt', woordenvloed.
flu'ldo, I agg vloeiencl, vloeibaar; lieht beweeglijk, gasvormig; II sost 111 gas of
vloeistof; fluidium, strooming.
flu Ire, vi vloeien, stroomen, vlieten, loopen.
f1uore, m het vloeien, vloed; t' afgang, loop;
(Chim) fluor; ~ bianco, witte vloeel.
f1uss I, f1usso, 1>1 roem (vier of drie opeenvolgenele kaartcn in het kaartspel).
f1usslone, f
zinking; rheumatische pijo.
f1usso, m l' vloeel, vloeiing; cliarrhee; vloee\
(getij); 01' en neergaande beweging; voorte\urende beweging; het overloopen van
een vloeistof; ~ bianco, witte vloeel; ,..., di
vc-ntre, buikloop, diarrhee; ---- e rijl1tss(),
eb en vloeel; II agg ® vergankelijk.
flutto, 1>1 golfslag; flutti, pi springvloecl; g()lveil.
f1uttuamento, m golving, deining, beweging.
f1uttuante, p pres & agg golvcncl, onzeker,
zwevend; onbcstendig; fluctueerenc1; debito ~, vlottende schuld.
f1uttuare, vi golven, stroomen; rig besluite1005 zijn, heen en weer, op en neer gaan,
fluctueeren, niet vast zijn.
f1uttuazlone, j golving, schommeling, fluctuatie, clobbering, weifeling.
f1uttuoso, agg onstuimig, stormachtig.
fluvlale, f1uvia'tIIe, agg rivier-, strooIll-;
pesca ~, riviervisseherij; piante fluviali,
pl1'ivie1'-, waterplanten.
foea, f b. rob, zeehonc1.
foca'cela, I aschbrood, koek uit broodeleeg;
relldere pan per ~, met gelijke munt betalen.
foea'lo, agg ill: pietra loeaia, vuursteen.
focaluolo, agg in: terrf1l0 ~, losse, lichte
groncl.
focale, agg branclpllnts-.
foearino, foearolo, m stoker.
foca'tleo, m belasting op de haanlsteden.
focato, agg vuurroocl; baio ~, brandvos
(paarcl).
foce, t riviermoncl, uitmoneling; vereelligingspunt van wegen; be1'gengte, pas; eng
clal; kloof; zeecngte.
fodna, t 1'0~ bruinviseh.
foehlsta, m stoker; vuurwerkmaker.
foelata, flange kloof of bergpas.
foclle, m vllurslag; (Anat) spaakbeen;
scheenbeen.
foco, 111 zie /HOCO.
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focolare

follare

focolare, m haarc1; jig haarc1stede, llUis; fogliettante, fogliettista, m c1agbladschrijver,
familie; vaderlalld;
smetting.

!'

journalist.

centrum van be-

foglietto, m blaadje (papier); klein dagblael,

focone, m groot vuur; X zunc1gat; kruitpan;

4- ketelrnim; kombuis.
focosamente, avv vurig, hartstochtelijk.
focoso, agg gloeiend, brandend; fig onstuimig, wild, vurig; vuurroocl; passione lacosa, hevige hartstoch t.
fodera, I voering, voeringstof; 4- buitenhuid (van een schip); foedraal.

foderare, I vt voercn, van een voering

VOOl"-

zien; bekleeden, versterken; II ~rsi, vr
een goede voering in de maag leggen,
veel eten.
foderato, p pass & agg gevoerd; bekleec1,
bedekt, versterkt.
foderatore, m houtvlotter, vlotschipper.
foderatura, I het voeren, voering.
fodero, m 1 foedraal, scheede; 2 houtvlot;
vlot; rimetler la spada net ~, juist op zijn
kosten komen, geen winst, maar ook geen
verlies hebben.
foga, t vuur, onstuimigheid, woede, ijver;
carrere can ~, met vee! haast loopen.
fogare, vi & fogarsi, vr zich haasten, ijlen;
zich (op iets) storten; neerschieten (van
roofvogels).
foggia, f vo;·m, wijze; mode; spreekwijze;
kaproen, kap; a ~ di ... , op de wijze
van ....
foggiare, vt vormen, vorm geven.
foggiato, p pass & agg gevormd, gefatsoeneerd; goecl gebouwcl, goed gevormc1.
foglia, I ~ blacl; foelie (achter spiegels, onder eclelgesteenten); L>. blad; la~, ~
moerbezieloof; togHe, pi gebladerte,loof;
~ d'acanta, acanthusblacl (als ornament);
~ d'oro, blaclgoucl; tabacea in ~, tabak
in bladeren; mangiar la~, een wenk,
toespeling terstoncl begrijpen; non muover
~, niets gebeuren; senza di lui non muave
~, zoncler zijne toestemming gebeurt er
niets; (prov) non si muove ~ ehe Dio non
vaglia, zoncler Gods wil gebeurt niets.
foglia'ccio, m > vuil, gescheurcl, onbruikbaar blad (papier); prulcourant; jagliaeei,
pi oud papier, scheurpapier; paniera de'
togliacci, papiermand.
foglia'ceo, agg bladerig, bladvonnig, blad-.
fogliame, m hoop (dorre) bladeren; loof, gebladerte; L>. loofwerk, bladversiering.
fogliare, vi blacleren krijgen.
fogliata, teen blad vol (geschreven); zooveel
als men in een vel papier pakken kan.
fogliato, agg met bladeren bedekt, gebladerd; bladvonnig.
fogliatura, I bladversiering, loof'werk.
fogliazione, I ~ het uitkomen eler bladeren,
bladstancl.
foglietta, t blaadje; metaalplaatje; soort
:i4lUif; kalkoentje (wijn).

prulblael; half vel.

foglio, m blacl, vel papier; drnkvel (16 bladzijden); blad (twee bladzijelen) van een
boek; oorkoncle, bewijsstuk, geschrift;
obligatie; banknoot; ,...., da cento, banknoot
van honderd; ~ di via, marschorder, reiswijzer; ~ volante, vliegend blaadje, vlugschrift; a ~ a ~, blad voor blad; zeer
nauwkeurig; in ~, in folio, ter grootte
van een half vel; libra in ~, foliant, boek
in folio; aver ~ bianco, onbeperkte volmacht hebben.
foglioso, fogliuto, agg bladrijk, bladerrijk,
lommerrijk; bladerend.
fogna, f afvoerkanaal, zinkput, beerput,
riool; gat onder in bloempot; draineerbuis
at -sloot; F vreetzak, veelvraat.
fognaiuolo, m rioolwerker.
1 fognare, vt riolen, draineerbuizen aanleggen; draineeren; (Gram) letters of lettergrepen weglaten, afstooten; ~ Ie misure,
holten in de afgemeten waar la ten (om
valseh te meten); bedriegen.
2 fognare, vi stormen, jagen (v. sneeuw).
fognatura, I rioolstelsel; waterafvoer, draineering; (Gram.) uitlating, uitstooting
(van lettergrefp).
fogno, m sneeuwstonn, sneeuwjacht.
fognone, m groot riool & zie logna.
fognuolo, m 'kleine greppel, goot langs
wegen.
fogo, min: lar~, blijven steken in de keel
(van eten); ehe gli metta _I hij kan er voor
mijn part in stikken.
rO'ia, f weUustigheid, bronstigheid; belustheiel.
fola, t sprookje, vertelseltje; verzinseltje.
folade, I boormossel.
folaga, t J" meerkoet.
folata, I winds toot; a lolate, met horten en
stooten; niet aanhoudenel.
folgorante, p pass & agg bliksemend, lielltend, verblinclend.
folgorare, I v impers & vi bliksemen, weerIichten; inslaan (bliksem); treffen, verblinden, schitteren; lig losdonderen, hevig opspelen; iets zeer snel doen, als ele
bliksem op iets vaUen; II vt met een bliksemstraal treffen, verpletteren, vernietigen.
fo'lgore, I & m bliksem; lig vernietigende
macht; ~ di guerra, geduehte krijgsheld.
folgoreggiare, I vi bliksemen, fonkelen; snel
als de bliksem zijn; II vt met den bliksem
treffen.
folio, m zie loglio.
folia, t menigte; gedrang.
foil are, vt voUen, persen (laken, druiven);
met de voeten trerlen.
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fonduto

fondato, p pass & agg gegroncl; gesticht;
follatore, m voIder; wijnperser.
vaststaand; vast zitlell(l (in dell zadel);
folie, agg dwaas, gek, zot; zinneioos, onbe~ nella grammatica, goed onderlegd in de
zonnen; sost m dwaas, gck.
spraakkunst; terreno ~, terrein met een
follegglamento, m dwaasheid, gekheic1, onbezonnenheid.

dikke laag vruchtbare aarde.
~trlce, I stichter, opriehter;
groncUegger.
fondazlone, I slichting, grondlegging; londazioni, pi grondslagen, fundeeringen.
fondente, I agg smelt end; smeltbaar; II sost
1JI smeltmiddel. spaltsteen.
fo'ndere. I vi doen smelten, vloeibaar maken;
uitgieten, rondom verspreiden; doen samensmelten (kleuren); lig verkwisten; II
vi & I"'-Irsi, vr zich oplossen, vervloeien;
smelten.
fonderla, I (ijzer)gieterij; laboratorium.
fondezza, I diepte.
fondla'rlo, agg grond-; hypotheek-; credito
~, grondkrediet; tassa londiaria, grondbelasting.
londl'bile, agg smeltbaar; gietbaar. oplos
baar.
fondi'gUo, fondigliolo, m bezinksel, dme
sem; grondsop.
fondltore, m metaalgieter, gieter.
fondo, I 1JI I grond, bodem, ~ ankergrond;
2 diepste gedeelte vall een hoI; 3 bezaksel,
bezinksel; restantje (in een .flesch); 4innerlijke diepte, bodem; 5 karakter,aard;
6 einde; 7 achtergrond (van schilderij)
achterwand, achterschot (v. e. kast;)
ondergrond (van weefsel); 8 $ kapitaal,
bedrijfskapitaal; fonds; 9 fondi, pi land.goed, bezitting; articolo di ~, hoofdartikel; basso ~, ~ ondiepte; londi di
bottega, onverkochte winkelgoederen, restan ten; fondi di caffe, koffiedik; fondi
dei calzoni, zitvlak van een broek; londi
d' una casa, kelderverdieping; fundamenten v. e. huis; ~ di cassa, kasgeld; lila di
,..." X met eenen achterelkaar; londi
pubblici, staatsfondsen, openbare geldmiddelen; andare a ~, zinken, verzinken,
te gronde gaan; cadeTe al ,..." in armoede
geraken; conoscere a ~, in den grond,
nauwkeurig kennen; dar ~, ~ ankeren,
het anker uitwerpen; lig verkwisten, opmaken; essere di ~ buono, een goed karakter hebben, non esserci ~, geen reden,
aanleiding zijn; mettere in ~, te gronde
richten; a ~ perduto, a fonds perdu, op
lijfrente (zoo dat het kapitaal weg is);
in ,..." eindelijk, ten slotte; da cima in ~,
van onder tot boven, geheel en al; in un
,..., di let/a, F in bed; in ~ alla pagina,
onderaan de bladzijde; in ~ alla tavola,
aan 't achtereind van de tafel; la stanza
in ~, de kamer aan 't einde (van de
gang); II agg diep; hoI.
londura. f diepte; laag gelegen plaats.
londuto, P p pass van fondere.

follegglare, vi onbezonnen handelen; dwaas- fondatore, m
heden begaan.

follemente, avv dwaas, dom, onbezonnen.
folletto, m kabouter; lig kleine drommel,
kleine woelwater (van kinderen).

follia, f dwaasheid; onbezonnenheid; krankzinnigheid.

follicolare, agg

~ in kapsel of vlies ingesloten (vrucht); idropisia ~, l' klierwaterzucht.
folli'colo, m ~ zaadvlies, zaadkapsel;
(Anat) klierblaasje.
foltamente, avv dieht opeengedrongen,
hoopsgewijze.
foltezza, I diehtheid, gedrongenheid.
folto, I agg dieht, opeengedrongen; capelli
folti, dieht haar; tenebre folte, diepe duisternis; II sost m dichtste, diepste gedeelte;
il ~ della mischia, het dichtste gewoel
van den strijd.
fomenta, t l' papomslag, warme omslag.
fomentare, vt pappen, met warme omslagen
behandelen; fig broeien, warm houden,
koesteren; ~ i passioni, de hartstochten
voeden.
fomentatore, m aanstoker, onruststoker.
fomentazlone, I papping, behandeling met
warme omslagen; aanhitsing, gisting.
fomite, m brandstof, giststof (ook fig); voedingsbodem.
fonda, f tasch, zatleltasch; pistoolholster.
fonda'celo, m grondsop, droesem; modderplas; onverkocht gebleven waar.
fo'ndaco, m lakenwinkel; UI magazijn, stapelplaats.
fondale, agg bodem-, grond-.
fondamentale,agg ten grondslag liggend,
fundamenteel, voornaamste, grond-; suono
~, grondtoon.
fondamentare, vt grondvesten, fundeeren.
fondamento, m (Pi ~i & ~a) I grondslag,
fundament; 2 fig grondslag, basis; gegrondheid; 3 achterste, stuitje; discorso
che non ha ~, een gesprek dat geen grond
heeft, op niets berust; fare ~ su una cosa,
op iets bouwen, rekenen; get/are Ie fondamenta, de grondslagen leggen; rilare dai
fondamenti (of dalle fondamenta) , van den
grond van af nieuw opbouwen; senza ~,
zonder grond, ongegrond.
fondare, I vt grondvesten, den grond leggen;
stichten, oprichten; gronden; ~ chiese,
kerken stich ten; ~ sulla rena, op zand
bouwen; II ~rsi, vr zich gronden, steunen op; zich een grond van kennis verwerven.
londata, f grondsop. bezinksel.

fonetica

forfora

fonetica, I klankleer, phonetiek.
forblciata, / knip met de schaar.
fonetico, agg phonetisch, den klank uit- forblcione, m groote schaar.
drukkend.
forblre, vt reinigen, poetsen, polijsten; affonlca, I geluidleer, klankleer.
wrijven; afdrogen (tranen).
fonlco, agg klank-, stem-; segno ~, uit- forbltamente, avv zuiver afgewerkt, sierlijk.
spraakteeken; volta lonica, klankgewelf. forbltezza, t zuiverheid, reinheid; sierlijkfonografo, m phonograaf.
heid, correcthei<l (van stijl).
fonogramma, t phonogram.
forb Ito, p pass & agg gereinigd, gepoetst;
fonologla, t klankleer.
gepolijst, glanzend, blank; net, beschaafd,
fonometro, m geluidmeter, phonometer.
sierlijk; stile ~, sierlijke, verzorgde stijl.
fontana, t bron; fontein.
forbito'lo, m poetsJap.
fontanella, t kleine bron; kleine sierlij ke forca, I hooivork, mestvork; gaffel; kruis
fontein; fontanel (kllnstmatige fistel;
van het lichaam; t versnellings- of veropening in hersenpan van pasgeborenen).
tragingsteeken
»; galg (meestal /orfontanlero, agg bron-.
che); F gaJgenaas; lar~, F uit school
fontanile, m irrigatiekanaal.
wegblijven, spijbeJen; lar Ie larche, flikfonte, I & m bron, fontein; lig bron, oorflooien om iets te krijgen; lar passar
sprong; grond; sacro ____ of r-.I battesitnale,
sotto Ie lorche caudil1c, onder het Caudijn,loopvont; aver da bu,ma ,-.,-, uit goede
sehe juk laten doorgaan, vernederen;
bron weten; portar acqua alla ~, water
jinire sulle larche, aan de galg eindigen;
naar de bron, uilen naar Athene dragen;
va' aile lorche! P loop naar den drommel!
riscontrare una cosa in ~, iets lnet de forcata, I een york vol; slag, steck met een

«

bron, met het oorspronkelijke vergelijken;
tenere al ~, ten tloop houden.
fonti'colo, m fontanel (dracht tot afleicling
van schadelijke vochten).
fora, zie IlIor;.
forabosco, 1ft ~ specht.
foracchlare, vt met gaatjes doorboren, pcrforeeren.
foraggiamento, 1ft fouragecring.
foraggiare, vI X fourageerell; levensmiddelen halen.
fora'ggio, m vee-, paardenvoeder, fom·age;
pianta da ~, voederplant.
forama'cchle, m indecl ~ winterkoninkje.
forame, m boorgaatje, gaatje; spleetje.
foramlnato, agg met gaatjes, doorboord.
foramini'feri, m pi foraminiferen, gaatjesdragers, kleine weekdieren met geperforeercle schaal.
fora'neo, agg buiten de gemeente (paroehie)
wonend, forens; vicario ~, kerkelijk bestuunler van landelijke gemeenten.
forare, I vt tloorboren; doorsteken; een gat
boren; II vi indringen.
foraslepe, 111 indccl. ~ winterkoainkje; lig
dreumes.
foraterra, I planthout, stekhout.
foratini, m pi dunne pijpmacaroni.
forato, p pass & agg (Ioorboonl; mmto ~,
kin met kuiltje.
forato'lo, m ~ drilboor.
foratura, I het doorboren; boring; het boren.
forblci, I pi schaaro; blaclkever; ~! F wat
een koppigheid, eigenzinnighei<l! un par
di 1"./, een schaar; .....- dei gatnberi, schareu,
knijpers van de kreeften; aver uno nclle ~,
iem. geheel ill zijn macht hebben; dire
sempre ____ , hardnekkig bij zijn meening
blijven.
forblcla'lo, 111 scharenkoopman; -fabrikant.

york; kruis (v. h. lichaam).

forcato, agg gevorkt, gespleten.
forcatura, t zie inforcatura.
foreella, I kleine york; gaffelvormige stut;
rijwielvork; maagmond; haarspeld.

forcelluto, agg gevorkt, vormvormig.
forche, zie /uorche.
forchetta, I York; colazionc in ~, lunch,
\varm ontbijt; essere '[til-a buona f'""o-I, F eell
flinke eter zijn; parlare in punta di ~,
zeer gemaakt spreken.
forchettata, I een york vol; prik met de york.
forchettone, m vleeschvork, voorsnijvork.
forclna, I I haarspel<l; 2 kleine york, kindcrvorkje.
forcipe, m l' vcrlostang, forceps.
fo'reolo, 111 kJeinc mestvork.
forcone, m groote mestvork, stalvork.
forcuto, agg gevorkt, gaffelvormig.
forellino, 1ft gaatje; kniltje in de kin.
forense, agg gerechtelijk, gerech ts-; i lormsi,
pi de advoeaten, de rechtsgeleerden;
magistratura ----, rechterlijke macht.
forese, agg lan<!elijk, boersch; sos! m boer.
foresta, I bosch, wond.
forestale, agg bosch-; guardia ~, b05Chwachter, houtvester.
foresteria, I het vreemd zijn, vreemdelillgschap, vreemdelingenkolonic; verblijfplaats voor vreemdelingen (in kloosters).
forestiere, forestiero, agg vreemd, buitenlandsch; sost tit vreemcleling, buitenlander; gast, loge; camera dei lorestieri, 10geer-, vreemdenkamer.
foresto, agg wild, woest, eenzaam; in 't
wild levend of groeiend; vreemd, buitenlandsch; boerseh, ruw, onbesehaafd.
forfe'echla, I oorwonn.
fo'rfora, I roas op 't hoofd; zemelaehtige uitslag in 't gezicht, dauwwunn.
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formlcola'lo, m mierenhoop, mierennest.
fllrl, avv zie tuori.
forlere, m voorlooper; X fourier; kwarticr- formlcolare, vi dooreenkrioelen, wemelen,
krioelen; onregelmatig slaan (v. d. pols);
maker; zie furierc.
slapen (v. lichaamsdeelen).
forlero, agg vooruitloopend, aankol\digend.
forma, f I vonn, gedaante, gestalte; model; formicolazione, f kriebeling, prikkeling; ge2 gietvonn; drukvonn; hoedenvorm; 3
leest (v. schoen); 4 (Gram) spreekwijzc,
zin, uitdrukking; 5 aard, richting; 6 formulier; 7 tt fonnaliteit, wettelijke vonn;
8 voorschrift, regel, richtsnoer; forme, pi
liehaamsvonnen; ,..., d'un documento, het
oorspronkelijke document; ~ epistolarc,
briefvonn; lavoro di lorme, het inzetten
van mozruek in marmer; lorme socia Ii, pi
maatschappelijke vormell, omgangsvor]nen; amare (curare) la ~, gewicht hechten aan den uiterlijken vorm; lion ein _,
't is niet in den vorm, niet. zooals 't behoort; a (of in) ~ di, in de gedaante, in
den vonn van; PCT ~ ehe ... , zoo<ianig,
dat ... , zoo, dat ...
formaggla'io, m kaasmaker, kaaskooper.
forma'ggio, m kaas.
formale, agg fonneel, uitdrukkelijk, stellig.
formaJlsmo, m formalisme, gehechtheid aan
vormen.
formaJlsta, m formalist; vonnelijk persoon,
iemand die veel aan vormen hecht.
formalita, I fonnaliteit, vonn; plichtpJegillg.
formaJlzzare, I vt een vonn gevell; bepaJen,
definieercn; II vi de vormen nauwkeurig
in acht nemen; III ~rsi, vr iets kwalijk
nemen; aanstoot nemen (aan iets).
formare, I vt vormen, vorm geven; maken,
scheppen; fonneeren; non sa ~ una paro/a,
hij kan geen woord uitbrengen; - una
questione, een vraag formuleeren; II -rsi,
vr zich vonnen, ontstaan, zich opstellen.
I formato, p pass & agg gevonnd, gemaakt,
gereed, ontwikkeld, volwassen; carattere
- , romeinletter, drukletter; testa lormata, plechtig feest; giovinotto - , volwassen jongeling; parole lormate, duidelijke, uitdrukkelijke woorden.
2 formato, m fonnaat (inz. v. e. boek).
formatore, m vonner, formeerder; modelleur; ops teller.
formazlone, t vorming; formatie.
formella, I gat om jonge boomen in te planten; bolspat (v. paard); veld tusschen de
balken van een plafond &; gat voor mozaieksteentjes.
formento, m gist, zuurdeesem.
formentone, m ~ Turkschc tanve, mals.
formica, I mier; l' roodachtige huiduitslag;
cervello di - , beperkte geestvermogens;
scritto a lormiche, kriebelig geschrevcn.
formlca'io, m mierenhoop, mierennest.
formica leone, m mierenleeuw.
formichiere, m ~. miereneter.
fllrmico, agg in: acido - , mjercllzuur.
forml'cola, f micr ,

krioel; onregeJmatigc huppelellde polsslag.
formicoli'o, m gekrioel, gewemel;
gekriebel op de huid.
formicolone, 1n groote, gevleugelde mier.
formlda'bile, agg formidabilmente, at-v vrecselijk, geuucht, ontzaglijk.
fllrmola, f zie formula.
fllrmolo, m vat 0/ kuil voor 't opvallgell
van gesmolten metaal.
formosita, f schoon-heid, schoone gestalte.
formoso, agg schoon, welgevormd.
fllrmula, f fonnuleo; spreekwijze, aangellomen vonn; voorschrift, rcgel.
formulare, vt onder woorden brengen; formuleeren.
formula'rio, m formulierenboek, modellenboek.
fornace, f oven, hoogoven; j1:g groote bitte;
~ da calcina, kalkoven; ~ da mattolli,
steenbakkerij; ~ per lavori di terra, pottenbakkersoven, porcelejnoven.
fornacia'lo, m kalkbrander, steenbakker &.
forna'ia, f bakkersvrouw.
forna'io, m bakker; assicurarsi il pane al
,..." zicb het noodzakelijke levensonderhoud verzekeren.
fornata, I een oven vol; baksel.
fornello, m kleine oven voor scheikundige
bewerkingen; kookgat, haardgat; rooster;
,..., da campagna, draagbare veldoven;
veevoederketel.
fornieare, vi ontucht plegen.
fornicatore, m ,...,triee, t ontuchtig persoon;
echtbreker; echtbreekster.
fornieazione, t echtbreuk, ontucht.
fornimento, m uitrusting; gereedschap; huisraad; gameering; paardentuig; optuiging;
levensmiddelen; afwerking; ,..., di guerra,
oorlogstuig.
fornire, I vt verschaffen, voorzien van; uitrusten met; zorgen voor; opsierell, uitvoeren, verwezenlijken; afwerken; II
-rsi, vr zich voorzien van; zich verschaffen; eindigen, tot een einde komen.
fornito, p pass & agg voorzien, uitgeru~t;
fornitore, m leverancier.
[versierd.
fornitura, I uitrusting, levering; leverantie;
versiering; benoodigdheden; toebehooren;
foumituren.
forno, m oven, haard, kacheJ; bakkerij; baksel, oven met brood; F opening, groot gat;
F zeer heete ruimte; X kruitkamer (van
mijn); alto~, hoogoven; murarsi in un~,
in de klem zitten.
I foro, m gat, opening, scheur in den bodem;
spoorwegtunnel,
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filro, m CO forum; markt; gerechtshof,
rechtbank, balie, gezamenlijke advocaten; '" ecclesiastico, geestelijke rechtbank;
'" secolare, werddlijke rechtbank.
forosetta, I frissche boerendeern.
forosetto, m flinke boerenzoon.
forra, m waterloop, watergenl (in 't gebergte).
forse, I avv misschien, wellicht; ongeveer,
omstreeks; luor di - , zonder twijfel, ongetwijfeld; '" che, misschien; '" Dio,
2

zeker en gewis; ,.-....; ~, zeker, waarschijnlijk; '" '" n01~ aveva mangiato, hij had
zeker niet gegeten; II sost m twijfel, onzekerheid; essere in ~ della vita, in levensgevaar verkeeren; mettere in "', als twijfelachtig, onze1$:er beschouwen; rimanere
in ~, in twijfel verkeeren.
forseche, avv misschien, wellicht.
forsennato, agg zinnelo03, razend, krankzinnig; sost m krankzinnige, zinnelooze.
filrte, I agg I sterk, krachtig; 2 gezond, stevig, kras, vast; 3 dapper, onbevreesd; 4
groot, hoog, aanmerkelijk; 5 veel; hevig;
6 moeilijk; 7 sterk (v. smaak), wrang,
zuur; aceto molto "', zeer scherpe azijn;
acqua ~, sterk water, ets; argomenti jorti,
krachtige, klemmende bewijsgronden,
cassa ~, brandkast; contribuzioni lorti,
hooge belastingen; ingegno "', krachtige
geest; parole jorti, harde, bittere woorden;
pietra~, grauwgele zandsteen; piazza "',
versterkte plaats, vesting; sesso ~, het
sterke geslacht; terra "', vaste, harde
grond; un generale '" di sessantamila soldati, een generaal aan 't hoofd van zestigduizend soldaten; questa e il punto piu '"
della questione, dit is het moeielijkste
punt van de kwestie; larsi '" in qc, zich
ergens achter verschansen; star "', vaststaan, niet wankelen; II sost m I sterk,
krachtig mensch; 2 sterkste gedee1te,
voornaamste ded, kern; 3 hoogste punt,
toppunt; -1 sterke zijde, for t, bekwaamheid, liefhebberij; 5 X fort; 6 zuurheid,
scherpte (v. smaak); jorti, pi in azijn ingemaakte vruchten; '" dell' esercito, gros
van het leger; nel ~ del bosco, in 't diepste
van het bosch; nel '" dell' inverno, in
't hartje van den winter; nel ,...." del pericolo, toen 't gevaar op 't hoogst was; la
grammatica non e il suo~, de spraakleer
is nu juist zijn lort, zijn sterkste zijde niet;
III avv sterk, krachtig, hard; erg, hevig;
correre Pit' ,...." d'un aUro, harder loopen
dan een ander; lumare "', sterk rooken;
giocare ~, hoog spelen; parlare - , luid
spreken; scrollare ~ la testa, hevig met
het hoofd schudden; tener "', stand houden; niet toegeven; ~I toe maar!
forte mente, avv sterk, krachtig; zeer, ten
hoogste, in hooge mate; hevig, bitter.

forteto, m met opslag van hout begroeid
terrein.
fortezza, I sterkte, kracht; standvastigheid,
moed, volharding, stevigheid, versterking;
stijfte (in schoenen); X versterking, vesting; scherpte, wrangheid, zuurheid; andare in ~, zuur worden (van wijn).
forti'ccio, agg wrang, zuur, scherI"
forticella, I ~ zuring.
forticello, m X klein fort.
fortificante, agg vcrs terkencl.
fortiflcare, I vt verslerken°, sterkel' maken,
kracht geven; X bevestigen, versterken;
'" un' accusa, een beschuldiging door bewijzen versterken; ~ il luoco, het vuur
aanwakkeren; II ~rsi, vr sterkel' worden,
aan kracht winnen; X zich versterken,
zich vcrs chan sen.
fortiflcativo, agg versterkend.
fortlflcato, agg versterkt.
fortlflcatore, m X vestingbouwkundige.
fortificatilrio, agg bevestigings-, verdedigings-.
fortiflcazione, I versterking, bevestiging;
verdedigingswerk; vestingwerk.
fortigno, agg eenigszins zuur, wrang.
fortlll'zio, m X klein fort, versterkt kasteel.
fortino, m X klein fort, schans; blokhuis.
fortore, m zuurheid, wrangheid; scherpe
reuk of smaak; fortori, pi zure smaak in
den mond; zure oprispingen; riekende
adem.
fortultamente, avv fortuito, agg toevallig,
onvoorzien.

fortuna, I geluk; forluin, lot; gebeurtenis,
geval; toes!and, omstanc1igheid; P""
Fortuna, godin van het geluk; ~I gelukkig! colpo di ~, gelukkig toeval, buitenkansje; ~ di mare, F storm op zee;
buona - I gelukkige vaart! goede reis!
,...." contraria (of nemica) , tegenspoed, ongeluk; ,...." che tu sei arrivato, gelukkig, dat
gij aangekomen zijl!; dire la buona ~ a
qi, iem. de toekomst voorspellen, waarzeggen; '" e dormi, het geluk komt soms
in den slaap; lar ,-.." geluk hebben; £ortuin maken, bijval vinden; mettersi alla
,....", zich aan he! toeval, het noodlot overgeven; ridursi in cattiva ~, in slechte omstandigheden geraken; a sorte e a ~, bij
toeval, toevalligerwijs; per "', gelukkigerwijs; bij toeval; (prov) chi ha ~ in amor
non giuochi a carta, gelukkig in de !iefde,
ongelukkig in 't spel.
fortuna'ccia, I groote legenspoed, ongeluk.
fortunate, m storm op zee; agg gelukkig;
toevallig, onverwacht; tempo "', stormachtig weer.
fortunatamente, avv gelukkigerwijs.
fortunato, agg gelukkig; gelukaanbrengend;
lettera fortunata, brief met aangename
tijdin~en; luogo ~, gellJkkig, bevoorrecht.

fortunoso

fra

oord; tempo "-', slecht weer; mal-, onge- forzlere, forzlero, m brandkast, ijzeren geldkist.
lukkig; '" come i cani in chiesa, gelukkig
als de honden in de kerk, n.1. zeer onge- forzoso, agg I krachtig, robuust; 2 gedwongen, dwang-; corso ,...." gedwongen koers
lukkig.
(v. geld); prestito ,..." gedwongen leening.
fortun050, agg aan slecht weer blootgesteld;
door het noodlot geslingerd, door het on- forzuto, agg sterk, krachtig; herculisch.
geluk vervolgd, ongelukkig; stormachtig, loseamente, agg somber.
oproerig.
foSCO, I agg donker, duister, somber; luce
foru'neolo, m steenpuist.
lasca, roodachtige, doffe verlichting;
fllrza, I kracht, sterkte, stevigheid; energie,
parole losche, duistere, onduide1. woorden;
werking; werkende kracht; macht, strijd(fig) dipingere can los chi color·i, met somkracht; dwang, gcweld; (Gram) beteekebere kleuren afschilcleren; II sost m duisnts; lorze, pi krachten, vermogen; ~
ternis, somberheid.
strijdkrachten; vermogen, geldmiddelcn; fosfato, m phosphaat.
F openbare voorstelling van athleten; fosforeggiare, vi phosphoresceeren, Iichten.
krachttoeren; d'attrazione, aantrek- fosforescente, agg phosphoresceerend, lichkingskracht; camicia di ,...." dwangbuis;
tend, lichtgevend.
casa di "', tuchthuis; - centriluga, mid- fosforeseenza, I phosphorescentie, het lichdelpuntvJiedende kracht; ,...., centripeta,
ten (v. d. zee).
middelpuntzoekende kracht; ,...., lisica, fosfllrleo, agg phosphorachtig, phosphor-;
lichaamskracht;,...., d'immaginativa, verphosphorisch.
beeldingskracht; ,...., d'inerzia, traagheid fllsforo, m phosphar, phosphorus.
(in de natuurk.); ,...., maggiore, overmacht, fllssa, I gracht; langwerpige kuil; gat (voor
force majeure; ,...., muscolare, .spierkracht;
't inplanten van olijfboomen &1; winter,...., pubblica, openbare macht, politie;
kuil (voor 't bewaren van vruchten, groenlorze di terra e di mare, land- en zeemacht;
ten); valkuil, scheepvaartkanaal; vestinglorze vitali, levenskracht; a ,...., of a viva"..."
gracht; grafkuil, graf; holte (in 't menmet geweld; gedwongen; a ,...., di ... , doer
schelijk lichaam); fosse, pl ingeva~len;
kracht van ... , door middel van ... ,.door... ;
holle wangen; losse nasali, pi neusholten;
alia ,...." met geweld; di ,...." di gran ,...."
aver i piedi nella '"""" met een been in. 't
sterk, hard; di poca ,...." zwak; di tutta ,...."
graf staan; scavarsi da sc stesso.la ,...." zijn
uit alle kracht; di viva ,...." met geweld;
eigen graf graven, zijn eigen ongeluk begedwongen; per ,...." met geweld, gedwonwerken.
gen; per amore a per ,...." goedschiks of fossato, m beekje; waterstroompje; sloot.
di
sostantivo,
als.
zelffossetta, I slootje, greppel; kuiltje.
kwaadschiks; in ,....,
·standig naamwoord gebruikt; adoperare fllssile, I agg fossiel, versteend; lig verouderd,
la - , geweld gebruiken; essere ,...." noodig
ouderwetsch; carbone - , steenkool; nitro
noodzakelijk zijn; tssere in lorze, zich
'-, natuurlijke salpeter; II sost m fossiel;
lossili, pi versteende dier.en en planten.
krachtig, gezond gevoelen; far .-, geweld gebruiken, dwingen,' noodzaken; fossilizzarsl, vr versteen!)n.
lavorare di ,...." hard werken; studiare per fllsso, m diepe, breede gracht; ~ vesting- , gedwongen studeeren; (prov) contra la
gracht;,...., macinante, molentocht; esser:a
cavallo al ,...." meester van den toestand
- la ragion non vale of chi ha pU" ,...." Ita
pia ragione, macht breekt wet, macht
zijn; de vrije keus hebben.
gaat boven recht; l'unione fa la ,...." een- fotofobla, I lichtschuwheid.
dracht maakt macht.
fotografare, vt photografeeren.
forzamento, 111 dwang, geweld, inspanning. fotografla, photografie.
forzare, I vt dwingen, noodzaken; forceeren; fotografieamente, avv langs photografiscpen
--- una donna, een vrouw verkrachten; ,....,
weg.
una pos'izione, ~ een stelling stormender- fotogra'fleo, agg photogratisch.
hand nemen, forceeren; ~ una serratura J fotllgrafo, m photograaf.
een slot openbreken; II vi geweld gebrui- fotogrammetrla, I photogrammetrie.
ken; met alle kracht werken, aile kracht fotoinelsione, j photogravure. .
aanwenden; drukken, klemmen (schoe- fotolitografla, I photolithografie.
nen, vensters &); III -rsi, vr zich alle fotllmetro, m lichtsterktemeter.
moeite geven, alle krachten aanwenden. fotoslera, I photosfeer, liehtkring om·de.zQn.
forzatamente, avv gedwongen, .met geweld. fototerapia, f genezing door licht, liehtku)lr.
forzato, I p pass. & agg gedwongen, genood- ,fototipla, f lichtdruk.
zaakt; lavori forzati, PI dwangarbeid, galei- . fra, prep tusschen, onder, te middeA ;, ~Ues
straf; marcia torzata, geforceerde marsch;
dooreen genomen; .- poco, binn.enJ.s.pr~;
II sost 111 galeiboef, dwangarbeider.
,...., una settimana, binnen een week; ,·.../1
lorzatore, m athleet, worstelaar.
sanna, nog half in.slaap;sia.d.dto.--wi,

Fra
o~der ons gezegd; levamiti di ,...;

franco
i piedi, ga framezzare, vi inschuiven, tu9schenschniven,

lilt den weg, loop mij niet in den weg;
parlare ~ Sf stesso, bij zich zelf mompelen;
tutta, alles bijeen genomen, in een
woord.
Fra, m afkorting van frate, broeder (geestelijke).
fracassamento, m verwoe<ting, verplettering.
fracassare, I vt verwoesten, verpletteren,
omverrukken, tegen den grond werpen;
II .--rsi, vr verwoest, verpietterd worden.
fracassato, p pass & agg verwoest; in puin,
gehroken; essere ~, als geradbraakt zijn.
fracasslo, m aanhoudend gekraak; voortdm'end geraas.
fracasso, m verwoesting; gekraak, gekletter
(van brekenu glas &); geraas, spektakel,
nnnoer; far ...--, leven, geraas rnaken (van
kinderen); iig op> ien vcrwekken; F onheiJ
stich ten.
fracassone, m breekal, vernielal; levenmaker; agg vento .-.., verwoestellde stonnwind.
fracassoso, agg rUllloerig, la,vaaierig, luidruchtig.
fracche, m (heeren)rok.
fracillezza, f verrotting, bederf.
fracllll'cclo, agg rottig, bcursch; nat.
fra'cillo, zie fradicio.
fraciliume, m zie fradiciumc.
fradicezza, f zie fracidczza.
Iradl'clo, I m vochtigheid; mo,lderigheid;
rotting, bederf; II agg nat, doorweekt (v.
d. bodem); aangestoken, beursch (v.
vruchten); fig bedorven; briaco ~,' F
stomdronken; innamoraio ~, smoorlijk
verliefd; ,-...., intinto. of ,-..., mezzo, doornat;
rnalalo ~, zeer ziek; socictd jradicia, bedorven maatschappij; alia Pit' fradicia, in
't ergste geva!.
fralilciume, m vochtigheid; hoop rottencle
dingen; rotheid; fig walg; hinder.
fraga'rla, f ~ wilde aardbei.
fra'gile, agg breekbaar, broos; zwak, teer;
vergankelijk; spera1lu fragil i, pi ijdele verwach tingen.
fragillta, f breekbaarheid, broosheicl; zwakheiel; vergankelijkheid.
fra'gola, f ~. aardbezie, aardbei.
fragoleto, m aardbeienbecl.
fragollno, m i'I0 zeebarbeel; roode zeebrasem.
fragore, m gekraak; geraas, rnmoer.
fragoroso, agg krakend, geraasmakend;
applausi jragarosi, pI clonderencle bijva!.
fragrante, agg welriekend.
fragranza, f aangename genr.
frale, I agg zie fragile; II sost m mensehelijk
lichaam, stoffelijk omhnlse!.
fralezza, f zwakheicl, broosheid, vergankelijkheid.
frameseolare, vI dooreenmengen.
~

onderbreken.
framezzo, prep tussehen, onder, te midden
van.
frammassone, m vrijmetselaar.
frammassonerla, f Yrijmetselarij.
frammenta'rio, agl{ uit brokstnkken (fragmenten) bestaand, onvolledig, fragmentarisch.
frammento, m fragment, brokstuk; splinter;
fralnmenti d'ossa, pI beensplinters.
frammescolare, vi zie framescolare.
frammettere, I vi er tnsschen leggen, insteken; II ~rsi, vr zich mengen in; als be, middelaar optreden.
frammlschlare, vI zie framcscolere.
frana, f franamento, m aardstorting, bergstorting; aardafsehniving.
lranare, vi instorten, afschuiven (v. aank,
bergwand &).
franata, f zie frana.
francamente, avv vrij, onorn,vonLlen, rondnit.
franca mento, 1ft bcvrij(ling; ~ frankeering.
Iran care, vt vrijmaken, bcvrijden; ~ fraIlkeeren; verzekcren.
francatura, f ~ porto; frankeering.
Francesca, ! Francisca.
francescano, m Franciscancr lllonnik; agg
Franciseaner.
Francesco, m Franeiscus, Frans; agg Fransch;
Franciscaner-.
francescone, m oud-Toscaansehe zi\vermunt
(5.6 Lire).
francese, agg Frano'ch; bacia al!a ~, kns op
beicle wangen; pari irsi allcr ~, stilletjes
weggaan.
Francese, 1ft Franschman; Franseh, Fransehe taa!.
francesino, m Franseh broodje.
franceslsmo, m gallicisme, Fransch taaleigen.
francesume, 1ft > Fransche aard.
franchegglare, I vi I bemoedigen, ondersteunen, schragen; 2 bevrijden; II ~rsi,
l'r bevrijd, onbevreesd worden.
franchezza, f vrijdom; vrijheid; vrijmoedigheid; openhartigheid; onbevangenheid,
losheid.
franchi'gia, f vrijheid; vrijdom (v. verpliehting, port, belasting &\; voorrecht, privilege; asvlrecht; onschendbaarheid; jranchigie costitltoiollali, pi grondwettelijke
vrijheden.
Fra'ncla, f Frankrijk.
I franco, agg Frankisch; T'ranseh.
2 franco, I agg vrij, vrijgesteld van; moedio.:,
edel; vrijmoedig, geschikt; vrijpostig, brutaal; andatura franca, vlngge, Jichte
gang; let/era franca, ~ gefrankeerde brief;
modo~, vrijpostige manier; porlo~, vrijhaven; alldar -- in una cosa, lets met goed

franco bollo

frastagliatura

bedient; woorc1enschat, woordenkraam;
vertrouwen, frisch ondernemen; la vada
taal, jargon .
.-', va' pur ..-.., claar kunt ge U op verlaten; dar campo - , het vrije veld laten; fra8ca, f bebla(lenle tak, twijg; loofwerk;
krans,
tak (als uithangbonl van herberde volle vrijhei<l geven; esscre ~ nel
gCIl); takjc waaraall een zijdewonn zich
icggcre, \"lug in het lezen zijn; II avv zie
inspint; F lichtzinnig mensch; frasch-e, pi
jra1!cammic.
dorre takkcn, strooisel voor vee; fig o\'erfrancobollo, m po,tzcgel; collczi01W di fral!cladige versiering, nutte100s bij werk; Ollc"!101I i. postzegelverzamelin!(.
becluidende llingen; fratsen, dOIl1me praat;
Francoforte, (sui Meno, 8ull' Oller),! Frankandare in (alia) _, zich inspinnen (v.
fort (aid Main, aid Oder).
zijdewonnen); aver semprc il capo aile
francolino, m ~ frankolienhoen.
fraschc, ltd hoofcl altij(l vol nuttelooze
francone, agg vrijpostig, te vrijmoellig.
dingen hebben; esserc come l'ucccllo sulla
Franconia, f Frankenland.
_, geen eigen t('huis hebbcn, cen onfrangimte, I vloedgolf, branding; fig zware
zekerc positic hebben; saltare di palo in
slag, -beprocving, onvoor7iene moeielijk_, van den hak 01' dell tak springcn; chi
hcill.
non vl(ol l'osten:a levi fa .-...;, als Inen icts
fra'ngere, I vi breken, verbreken, vernietiIliet wil zijn, moet men ook den schijn
gcn; uitpcrsen (olijven); bedwingen, temvennijden; if buon vino non vuole '"'-', goedc
men; verschcuren (met de klauwcn); -1111
wijn behoeft geen krans.
palto, eell vcrdrag schenden; II -rsi, vr
vcrbrok~n, gebrokcll worden; brcken (v. frascame, m hoop takken, loof.
golven); in l'uin vallen; vcrmindcrcn (v. frascato, m prieel, bladerdak; loofhut; festa
d. gcest).
dei frascali, loofhuttenfeest.
fra'ngia, I franje (ook fig.).
frascheggiare, vi ritselen (v. bla(leren); fig
ollzin vcrkoopen, grappell uithalen.
frangia'io, m franjcmakcr; lig opsnijder.
frascheggio, In geritsel (van boomenl.
frangiatura, I franje.
frangi'bile, agg breekbaar.
frascheria, f dornmc "raat; dwaze handcling; overtollige vcrsieringcn, beuze1arij,
frangibilltli, I breekbaarheid.
frangitura, I het uitpersen del' olijvcn.
fratsen.
fraschetta, f twijgje; lijmstok, lijmroede (bij
fra 'ngola, f ~ sporkenhont.
de vogelvangst); frisket; fig koket, lichtfranoso, agg vol spleten (bodem); aanlstortings-.
zinnig meisje.
frantendere, vi verkcerd vcrstaan.
frascona'ia, I bo,chje voor de vogelvangst;
verwilderde, c1ichtbegroeide tuin; (Pitt)
franto, p pass (v. frallgcre) & agg gebrukcn; in
puin.
wirwar van kleuren en figuren; fig overtol1ige, smakelooze versiering; warboel;
franto'io, 111 oliel'crs, olijvenpers.
frantumare, I vt in kleine stnkjes breken,
bonte menigte.
verbrokkelen; II -rsi, vr versplintcren, frascone, m tal<, twijg; rijshout; takkenbos;
verbrokkelen.
sClnillarc i frasco/Ii, de vleugels laten hangen, laten sleepen (van zieke vogels); zich
frantumi, m pi splin ters, brokstukken, puin;
met moeite op de been houden.
an<iare ill-, in duizend stnkkcll breken.
frappa, I uitgeschulpte rand; uitgesneden frascume, m hoop takken; hoop takkenboszoom; (Pitt) blad, gebladertc.
sen.
frappare, I vt uitschull'en (kleeren), op- frase, In phrase; sl'rcekwijze; zinledig (hoi)
smukken; vleien; bedottcn, bedriegen; II
gezegde; f muzikale volzin.
vi dazen, bazelcll.
fraseggiare, vi zinnen maken; f phraseercn,
frappeggiare, vt (Pitt) bladerm sc hildercn.
een muziekstuk kunstig uitvoeren.
frappilco, avv binnenkort.
fraseggiatore, In phrasenmaker; mooiprater.
frapponimento, m tusschenplaatsing; be- fraseologia, f l'hraseologie, verzameling van
middeling.
zegswijzcn en uitdrukkingen; wijze van
frapporre, I vt tusschenplaatsell, tusschenuitdrukken; leer van den volzin.
schuiven; - indugi a qc, iets vertragen, frassignuolo, In ~ boonenboom (soort esch).
uitste11ell; - oslaco/i, hinderpalcn in den frassinella, f ~ vuurwerkplant, esschenkruid.
weg leggen; II -rsi, vr zich er tusschen fra'ssino, m ~ esch, esschenhout; lans van
plaatsen; zich inmengen, tusschellbcidc
esschenhout.
komen.
frastagliare, vi scheef afsnijden; schulpsgefrapposizione, f tusschenkomst, inmenging,
\Vijze uitsnijden, uittanden; fig doorkruibemiddeling.
sen; oppervlakkig afdoen (zaken); horfrasa'io, m mooiprater, phraseur, schrijver
tend, hakkelend spreken.
van ho11e phrasen.
frastagliatamente, avv verward; stuks-,
frasa'rio, m de spreekwijzen en zinswendinbroksgewijze.
gen, waarvan een spreker of schrijver zich frastagliatura. I insnijding, inkerving, knip.

frastagliato
frastagllato, agg van aJle kanten doorsneden,
doorploegd; abito "', met allerlei rommel
en knips(>ls versierd kleedingstuk; discorso "', verwarde, onsamenhangende
voordracht, rede.
trasta'gllo, m schulp-, tandvormig uitsnijdsel, uitknipsel; opnaaisel; overtollige,
overladen versiering, prutserig versiersel,
snorrepij perij.
trastornare, vt (van iets) afhouden, beletten,
afleiden; verwijderen, verhinderen; ~ uno,
iem. ergens van afhouden, afraden.
frastornio, m aanhoudend hinderlijk geraas.
frastuono, m hevig en verward geraas;
(helsch) spektakel.
fratacchlone, m dikke monnik.
frata'ccio, m vuile, leelijke, kwaadaardige
monnik.
frata'glla, f > monnikenvolk, monnikerij.
frate, m I monnik, (klooster)broeder, ordesbroeder; 2 broeder, helper; 3 pastei (ineengevallen zetsel); witte of onleesbare
vlek op een gedrukte pagina; 4 inktkoker;
5 zijdeworm die zich niet inspint; 6 ~
grondeling; 7 dakpan met gat (als dakvenster); discre.,ione di Irati, praatachtigheid, onbescheidenheid in 't spreken;
Hasce Ult " ' , F er gaat een dominee voorbij
(als er in een gezelschap plotseling s tilte
fratellame, m > gebroeders.
[heerscht).
fratellanza, t broederschap, broederlijkheid;
verbroedering; hartelijJ<e verhouding of
omgang; stamverwantschap; la cattolica
~, gemeenschap der geloovigen.
frate\lastro, m stiefbroeder.
trate\lesco, agg broederlijk; broeder-.
frate\le'vole, agg broederlijk, vertrouwelijk.
frateJlo, m broeder; lid eener broederschap;
leekebroeder (in een klooster); fig gezel,
makker; '" d'armi, wapenbroeder; '" di
latte, zoogbroeder; '" di madre of '" uterino, halfbroeder met dezelfde moeder;
~ di padre e non di madre, halfbroeder
met denzelfden vader; lrateUi cugini,
Heven in den eers ten graad (broers-, of
zusterskinderen); (prov) pan di Iratelli,
pan di coltelli, genadebrood smaakt bitter.
frateria, I broederschap; leden eener zelfde
orde.
fraternamente, avv broederlijk, als broeders.
fraternita, I broederlijkheid, verbroedering;
broederschap.
fraternizzare, vi broederlijk met elkander
omgaan, zich verbroederen, samengaan.
fraterno, agg broederlijk, broeder; amore ~,
broederliefde.
tratesco, agg monniken-, monniks-.
tratice\lo, m monnikje, armzalige monnil<.
fratino, agg monniken-, monniks-; klooster-.
fratismo, m monnikenwezen.
fratricida, m broeder-, zustermoorder; agg
broedermoordend.

freddura
fratrici'dio, m broeeler-, zustermoord.
fratta, t door struikgewas en doornen ontoegankelijke plaats.
fratta'glie, f pI dannen, ingewanelen; pens
(v. vee), omloop; jig hoop waardelooze
rommel.
frattanto, avv inmicldels, onclertusschen.
frattempo, m in: in q"esto "', in que! "', inmiddels, ondertusschen.
fratto, p pass yan jrangere.
frattura, t breuk, beenbreuk; het breken,
openbreken.
fratturare, vt breken, versplinteren (been).
fraudare, vt bedriegen; zie defraudare.
fra'ude, I zie trode.
fraudolento, agg bedriegelijk, frauduleus.
fraudolenza, j bedriegelijke handelwijze, bedrog.
fra'vola, f zie fragala.
frazione, f yerdeeling; deel, stnk, brokstnk;
onderafdeeling eener gemeente; breuk,
fractie; ~ decimale, tiendeelige breuk.
fre'ccia, I pijl'; ~ pijlvormige schans; dissel
(v. ploeg of wagen); kompasnaald; horlogewijzer.
frecciare, vt met pijlen treffen, dOOl-boren;
F geld aftroggelen, geld leenen.
frecciata, f pijlschot, pijlwonde; F bijtend
gezegde.
frecciatore, m pijlschutter; F schuldenmaker; iemancl die geld leent en niet teruggeeft.
freddamente, avv koud, koel; zonder VUUL
freddare, I vt koud, koel maken; dooden,
erom koud maken; II vi & ",rsi, vr koud
worden, afkoelen.
freddezza, I koude, koelte; fig koelheid, onverschilligheid; traagheid.
freddi'cclo, 111 koelte; agg koel, kil.
freddo, I 111 koude, koelte; vorst; frcddi, pI
koude spijzen; ai primi jreddi, bij de
eerste vorst; (·prov) Dio manda il ,.-" secondo i panni, God beproeft uiemand
boven zijne krachten; II agg 1 komi, koel;
2 bloedloos, levenloos, onmachtig; 3 fig
onversehillig, lauw, gevoelloos; 4 lig
vreesaehtig, bang; animali di sallgue "',
koudbloedige dieren; '" come un marmo,
zoo koud als een steen; mercato "', Ius telooze markt; stagione /redda, koude jaargetijde, winter; terre Iredde, pI ouvruchtbare bodem; una cosa Han mi ja nil '" ne
caZdo, iets maakt me koud uoeh warrn, is
Ine geheel onverschillig; a sanguc "', koelbloedig, in koe1en bloede; III avv zonder
ijver; lusteloos; andare fredde Ie cose, ue
zaken gaan slap, er gaat weinig om.
fred dolo so, agg kouwelijk.
freddura, I koelte; koude; jig koelheid, lauwheid (v. karakter); luiheid; flauwe, zoutelooze ui; jreddure, PI flauwe moppen;
onzin.

fresco

freddurista
freddurlsta, m flauwe grappenmakcr.
frega, f zie fregola; freghe, pi wrijvingell; tar
Ie jreghe a uno, iem. wrijven, inwrijven;
(Scherz) iemand terdege afranselen.
frega'cclo, m onleesbare pennetrek, hanepoot.
frega'cciolo, m onleesbare handteekening,
pennekras; opperviakkige streek met het
penseel.
fregaglone, f wrijving, inwrijving, afwrijving.
fregamento, m het wrijven, wrijving.
fregare, I vi wrijven (met hand of doek), afwrijven; onderstreepen (een woord); doorschrappen, doorhalen (woorden); II """rsi,
vr zich wrijven; zich in-, afwrijven; ergens
tegen aan wrijven; ,....,rsi intorno ad uno,
om iemand heen draaien, iem. vleien.
I fregata, f wrijving, afwrijving.
2 fregata, I J,. fregat.
fregatura, f wrijving, het wrijven.
freghettlno, m kleine krul, haa); kieine afscheidingslijn.
freglare, vt randen, lijsten aanbrengen; invatten, omboorden; opsieren, versieren;
,...., qd d'lI1la medaglia, iem. met een medame tooien.
freglato, p pass & agg ingevat; omzoomd,
versierd.
freglatura, I inlijstillg, omzooming; ycrsiering, opluistering.
Ire'glo, In sierrand, rondomloopende versiering, fries; geschilderde rand om een
muur; vignet, eereteeken.
frego, In pennekras, haal, krul; afscheidingsstreep, slotlijn; litteeken, schram;
fig scheldwoord; dar di,...." doorhalen,
een kras geven door (een woord &); fig
vergeten; een streep er doorhalen; lar ,....,
ad alcuno, iem. uitschelden.
fre'gola, f het kuitschieten (van visschen);
bronstigheid; lig begeerte, lust; geilheid;
andare in ,...." kuit schieten, bronstig
worden.
fremebondo, agg sidderelld (v. woede); sissend, bruisend; wocdend, razend.
fremente, p press & agg brullend, razend,
tierend, sidderend; woedend.
fremere, vi woeden, razen, bruIlen, sissen,
sidderen, blazen (v. woede van wilde
dieren); fig door hartstocbt overmand zijn;
bruischen (de zce &); razen (onweer,
wind).
fremlto, m gebrul; geraas; geruisch; gebruis; gesis; geblaas; siddering; gegons.
frenare, I vt optoomen; fig beteugelen, in
toom houden; remmen (een wagen); II
,....,rsi, vr zich beteugeIen, zich inhouden.
frenatore, m beteugelaar; remmer (op
spoortrein).
I frenella, f flanel.
2 frenella, j 500rt toom, gebit.

frenello, m muilkorf; (Anat) tongriem;
bandje, huidje; voorhoofdsband; J,. doft.
frenesla, j razernij; koortswaanzin; jig razende begeerte; dwaze gedachte.
frenetlcamente, avv razend, waanzinnig.
frenetlcare, vi zie farneticare.
frenetlco, I agg razend, woedend; ijlend (in
koorts); krankzinnig; applausi Irenetici, pI
razende bijval; II sost m iem. cHe in koorts
ijlt; razende.
frenlco, agg van 't middenrif, middenrifs-.
frenl'tlde, f
hersenontsteking.
freno, m I gebit; teugel, toom; 2 rem (aan
spoorwagen); mettere, porre il ,...., a, beteugelen, bedwingen; mordere, rodere il
,...." op. den stang bijten, zich verbijten;
aIleen uit dwang gehoorzamen; raUentare
il ,...." den teugel laten vieren; tenere a
,...." in toom houden; a ,...., abba11donato of
sciol/o, met lossen teugel; in 't wilde weg.
frenologla, j phrenologie, schedelleer.
frenologlco, agg phrenologisch.
frenologo, m phrenoloog, schedelkundige.
frenulo, m (Anat) bandje, huidje; ,...., della
lingua, tongriem.
frequentare, I vt veelvuldig bezoeken; druk
omgaan met; II """rsi, vr zich bevolken
met; bedekt worden met; ,....,ysi in una
cosa, zich druk met iets bezighouden.
frequentatlvo, agg frequentatief, he\'halings-;
sost m werkwoord van herhaling.
frequentato, agg veel bezocht, druk.
frequentatore, m ijverig bezoeker.
frequentatrlce, I bezoekster.
frequentazlone. j drukke omgang, herhaald
bezoek; veelvuldig gebruik.
frequente, agg veelvuldig, herhaald; paisa
,...." snelle pols; di ,...." dikwijIs.
frequentemente, avv dikwijls, herhaaldelijk.
frequenza, f herhaling, veelvuldigheid; veelvuldig gebruik at bezoek; toeloop, verkeer; ,...., del paisa, T het jagen vall den
pols; c' c malta,...., in WI Illogo, eell plaats
wordt druk bezocht.
freseante, 111 frescoschilder.
freschetto, agg koel, frisch.
freschezza, I frischheido; koelte;""", della
sera, avondkoelte; ,...., di stile, frischheid,
levendigheid van den stijl.
fresco, I agg frisch, koel; versch, pas geplukt; fig nieuw, pas gebeurd; eta fresca;
jeugdige leeftijd; pane ,...." versch, pasgebakken brood; ,...., di stu.di, pas afgestudeerd; terreno ,...." versch omgeploegd
land; 110va Iresche, pl versche eieren; vento
,...." J,. opstekende wind; ,...., ,...." kersversch, gloednieuw; essere ,...." een lage
temperatuur (geen koorts) hebben; star
,...." er slecht vanaf komen; in een neteligen toestand verkeeren; a faccia fresca,
zonder blikken of blozen; met een 5talen
gezicht; di ,...." onlangs, kortelings; II sost

r
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koelte, frischheid; frissche lucht;
fresco, muurschildering op nattc kalk;
larsi - , koel beginnen te worden; mettere
al - , frisch, koel houden; F (iem.) in de
doos stoppen; pigliar il ~, een luchtjc
gaan scheppen; per if ~, in de morgen-,
avondkoelte.
frescolino, m aangename koelte; agg venlo~,
koel windje, luchtje.
frescume, m groell voeder (voor paarden).
frescura, f gure, gevoelige koude; prendere una ~, een verkoudheid opdoen, kou
vatten.
fretta, I haast, spoed; darsi ~, zich haas ten;
in gran ~, in groote haast; in ~ e luria of
in tulta ~, in allerijl, met grootell spoed;
1I0n COSt per ~, niet zoo haastig; (prov)
chi ha ~ indugi, haastige spoed, is zclden
goed.
frettare, vt .t ,Jell scheepsromp afschrobben
of schurell.
frettazza, f frettazzo, m .1:. hog, schrobber
voor 't boenen van den scheepsromp.
frettolosamente, avv in haast, met grooten
spoed.
frettoloso, agg haastig, overijld, overhaast.
fria'blle, agg kruirnelig, brokkelig, los.
fricando, m fricandeau, gelardeerd stuk
kalfsvleesch.
fricassea, I fricassee, vleeschragout; fig
mengelmoes; lare Ima ~ di qd, iem. bont
en blauw slaan, murw sIaan.
fri'ggere, I vt bakken (in olie, vet, boter);
stoven, braden; larsi ~, F naar den
drornmel gaan; in verval geraken; II vi
koken, braden, bon·e1en; zacht weenen,
drenzen; preutelen; III ~,·si, vr in slechte
omstandigheden verkeeren; per sei mesi
dell' anna si Irigge, gedurende zes maanden van 't jaar moet hij er zoo doortobben; -rsi una cosa, niet weten wat met
iets aan te vangen.
friggibuco, m zacht gewecn, gedrein (v. kinderen); ~ boomuiltje.
friggio, m geborreI, gepruttel, gesis (v. kokende olie).
friggitore, m verkooper vall gebakkell eet'varen.
frigida'rio, m W zaal voor koude baden;
koelkamer.
frigidezza, I kouelc; "f zware verkoudheid.
frigid Ita, I het koud, koel zijn; koudbloedigheiel (v. visschen); impotcntie, Ollvermogcn; T verkoudheid.
fri'gido, agg koud, kocl; verstijfel van kouelc;
impotent; lig ondeugdelijk, onbekwaam;
animali /rigidi, koudbloedige dieren; terreno ,..." te vochtig, onvrnchtbaar land.
fri'gio, agg Phrygisch; berretto,..." Phrygische
muts.
FrI'gio, m Phrygit;r.
frignare, vi zacht wecnen, grienen.

frignio, m gcgrien.
frignu'ccio, m onaangenaalllheid; cercare
di ~, zijn eigen ongeluk, schade zoeken.
frigori'fero, frigori'fico, agg koudmakend,
koel-.
Frima'io, m W Frimaire, derde ll1aand van
den Rev. Fr. kalender.
Frine, I W Phry"e; fig boeleerster.
frlnfri, frinfrlno, m fat, moc1egek.
fringuello, m ~ vink; ~ marino, goudvink;
_ montanino, vlasvink; (prov) mcglio e
~

in ma,,,, cite tordo in frasca, heter cen

vogel in de hand dan tien in de lucht.
frinire, vi tsjirpen, piepen (van krekels).
frinzello, '" stopgat ill kous; lap op klcedingstuk; slecht genezen wond, Ieelijk litteeken.
frisare, vi 0°0 den bal van de tegenpartij licht
aanraken.
friscello, m lIlcelstof, stuifmeel.
friso, m lichtc aanraking; licht langs strijken (v. biljartsbaI).
fritilla'ria, I ~ - kievitsblocm.
fritta, I frit, glasmengsel, gIasmassa.
frittata, / eierstruif, omelet; ,..., mOlltala,
omelette sonffIte; ~ vade, omelette aux
fines herbes; ,..., con gli _,occo/i, omelet met
spek 0/ ham; far una ~ di una rosa, iets
geheel platdrukken (door er op te gaall
zitten).
frittatino, m eierkoek uit cell cllkel ei.
frittella, I pallnckoek; F vlek (01' kleercll
vooral op 't vest); vetvlek; fig lichtzinnig,
onbezollnen mensch; ~ di mcie, appelbeignet.
frittelloso, agg vol vetvlekken.
fritto, I m ill olie gebakken spijs; II agg gebakken, gebradell; cose Iritte e ri/ritte,
altijc1 terugkecrende dingen, oude kost,
onde koeien; esser ,-.- of bell' e ro-', vcrloren zijn, gcrulrreenl zijn.
frittura, I het kokcll, bakken, braden; gcbakken spijs; gebakken visch; lig & F
kinelerschaar;
bincaa, kalfshersells,
merg, zwezer:k e. d.
Fri'uli, '" Frioul.
frivoleggiare, vi beuzc1ach tigc, nictigc, Iliets
bcteekellende dingen dOCll of zeggcn.
frivolezza, I beuzelach tigheid, nietigheid;
ijdelheid; lichtzillnigheid; Irivolezze, pi
Jichtzinnige, onkiesche, gemeene woordcn;
frivolezze! onzill! d011lme praat!
fri'volo, agg llietig, ondeduhlend; beuzelachtig, wuft, ijdel; lichtzinnig, onkiesch;
balc1adig.
frizione, I wrijving, inwrijving.
frizzante, p pres & agg bijtenc1, prikkelelld,
jeukenc1; geestig, pittig, scherp.
frizzare, vi bijten, prikkelen, branden (op
de huic1); prikkelen op de tong, pikant,
scherp smaken; pijn doen; lig scherp,
geestig zijn.

frullare

frizzio
Irlzzlo, m aanhoudend branden, gejeuk, geprikkel.

Irlzzo, m het branden, jeuken, steken, prikkelen; fig bijtende, scherpe uitdrukking;
geestige toespeling, steek.
frodare, vt bedriegen (met iets); oplich ten;
ontfutselen; smokkelen, vervalschen; frodo mille Ure al Comune, hij lichtte de gemeente op voor duizend lire.
frodatore, m bedrieger, oplichter.
frllde, f list, bedrog, afzetterij; t1 onrechtmatige winst; $ baratterie.
frlldo, m smokkelarij; roba di ~, gesmokkeld goed, contrabande; cogliere in ~,
op smokkelarij betrappen.
frodoIento, zie fralldolento.
frllge, f pi neusgaten (van paard).
frollare, I vi murw, zacht, eetbaar maken
(vleesch); murw kloppell; fig toegeeflijk,
inschikkeJijk maken, in een slechten toestand brengen; II vi murw, zacht worden;
adellijk worden (wild); fig zwak worden,
afvallen; murw worden.
frollatura, m het murw, zacht, adellijk worden van vleesch of wild; murwheid.
frllllo, agg murw, zacht; adellijk; lig oud,
vervallen; ontzenuwd; essere di pasta
frolla; geen groote vermoeienis kunnen
verdragen, een suikerpoppetje zijn.
fromba, fro'mbola, f slinger; steen voor
slinger_
frombolare, vi slingeren, met den slinger
werpen_
frombollere, m slingeraar, met slinger bewapend soldaat.
fronda, f twijg, bebladerde tak; loof, groene
bladeren; bosch, struikwerk; III fronde.
frondame, m takken, rijshout.
frondegglare, vi bladeren krijgen, groen
worden.
frondlre, vi bladeren krijgen, groen worden.
frondosltit, f bladerrijkdom, dicht geblaterte; fig onbeduidende versiering.
frondoso, agg dicht bebladerd, schaduwrijk;
fig overladen met loof- en krulwerk.
frontale, I agg voorhoofds-, frontaal; II sost
m voorhoofdsband; hoofdriem (v. paard);
schoorsteenlijst; altaarvoorhang; voorhoofdgedeelte van helm.
fronte, f & m voorhoofd; fig gezicht, gelaat;
vorm, gedaante; fig moed, onbeschaamdheid; ..0.. voorzijde, voorgevel; ~ front;
top (van berg); titelblad (van boek); ~I
~ front! (commando); prima ~, eerste
(voorste) gelid; non aver ~ di ... , den moed
niet hebben om ... ; ci vuolc una bella ~,
daartoe is een goede dosis onbeschaamdheid noodig; far ~, front maken; tegenstand bieden; far ~ aile spesc, maatregelen nemen om de kosten te dekken;
te~/er alta la --, het hoofd hoog houden,
trotsch zijn; a - , aI/a ~, tegenover;

a '" a -, van aangezicht tot aangezicht;
a '" aperta, met open vizier; vrijmoedig;
a bassa --, met hangend boofd; a prima
~,

op 't eerste gezicht.

frontegglare, t·t tegenover stellen; aan de
spits staan; het hoofd bieden, front maken tegen; onder den duim houden; beheerschen.
frontespl'zlo, m L::. voorgevel; titel, titelblad (van boek).
frontlera, f I grens; 2 vrouwelijk hoofdsieraad, voorhoofdsband.
frontlspl 'zlo, m zie frolttesp;zio.
frontone, m L::. groote gevel, groot front;
fronton, driehoekig geveldak boven denr,
venster &; schoorsteen-, vuurplaat; bovengedeelte, dekstuk v. cen meubel.
fro'nzolo, 111 prullerij, allerlei opschik,
strikjes en kwikjes.
fronzuto, agg dicht beblaclenl.
frosone, m zie tyusoue.
frlltta, f schaar, menigte, bencle, groote
hoop, troep; a frotte, schaarsgewijze, in
menigte, bij hoopen.
frllttola, f grappig met spreuken doorweyen lied; fig weinig beteekenende zaak,
geschrift; klucht, sprool{je; frottole! onzin! gekheid!
frottolare, vi sprookjes verzinncn; beuzeltaal spreken.
frucare, & zie frugarc &.
frucchlare, vi zieh druk maken, zieh overal
inmengen.
frucla'ndolo, m ovendweil.
fru fru, 111 geruisch, geritsel van zijde m
bladeren.
fFugale, agg matig, sober, eenvoudig.
frugalitit, f matigheid, soberheid; eenvoud.
frugare, I vi doorzoeken, doorsnuffelen; kittelen, prikkelen; fig aanporren, aansporen; II -rsi, vr in den zak tasten.
frugata, f het doorzoeken, doorsnuffelen.
frugato'lo, m plonsstok (van visschers).
frugl'fero, agg vruchtgevend, vrucht-,
fruit-.
frugl'voro, agg vruchtenetend.
frugnulllo,-m dievenlantaarn; lantaarn voor
de vogelvangst bij nacht; lichtbak; prmdere UtI medico a ~, den eersten den
besten geneesheer roepen.
frugolare, vi ronddrentelen, rondsnuffelen;
veel drukte maken en niets uitvoeren.
fru'golo, m rusteloos mensch 0/ kind, woelwater.
frugone, 111 bagagewagen; stok voor steekproeven.
frulre, vt genie ten .
frulzlone, f genot, vreugde over iets.
frulla, f zie frullo.
frullana, f zeis; soort boerendans.
frullanare, vt maaien.
frullare, I vi zwermen, fladderen; klapperen,
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klapwieken (van opvliegende vogels);
suizen (van voortgeslingerden steen); snel
omdraaien; gli Irulla il cervello of la testa,
het draait hem in den kop, hij heeft zonderlinge invallen; lar "-' uno, iem. tot
haast, aansporen, iem. heen en weer
zenden; F iem. beenen doen maken; II vi
klutsen, kloppen
(eieren); uitpersen
(olijven) .
frullato, p pass & agg geklutst; geklopt; geperst.
frulllno, m schuimklopper; J!, moerassnip;
lig woelwater; essere un "-', flink, bijdehand zijn.
Irullo, m schuimklopper; geklepper, geklapwiek van opvliegende vogels; ratel (kinderspeelgoed); F niets; pigliare uno a ~,
iem. op straat staande houden; pigliare
a ~ parole, geestige zetten dadelijk vatten;
op iem.'s woorden, toespelingen ingaan;
non stimare un ~, geen zier achten.
frullone, m meelbuil, builkast (wapen
v. d. Acad. della Crusca); weerhaan,
veranderlijk persoon; devoto del ~, iem.
die in gezoch te woorden of ui tdrukkingen
schrijft.
frumenta'ceo, agg ~ tarweachtig, graan-.
frumenta'rio, agg graan-; leggi jrumCiltarie,
graanwetten.
frumento, m ~ tarwe, koren.
frumentone, m ~ mais, Turksche tarwe.
fruscio, m geruisch (van takken, van veel
loopende menschen).
frusone, m :l!- kernbijter, dikbek.
frussi, frusso, m roem in ,t kaartspel; soort
kaartspel.
frusta, I zweep, roede; lig kastijding, berisping.
ffustagno, m bombazijn.
frustapenne, m indecl. prnlschrijver.
frustapenneIli, m indecl. kladschilder.
frustare, vt met de zweep slaan, met roeden
tuchtigen; fig geeselen; met bittere woorden, verwijten; F verslijten (kleed).
frustata, I zweepslag; bij tend, scherp gezegde.
frustatura, I geese ling , tuch tiging.
frustino, m rijzweep, karwats; lig fat, modepop.
frusto, I m stukje, brokje; a ~ a ~, stuk
voor stuk; II agg versleten, afgedragen
(kleed).
frustone, m groote zweep, dikke roede;
zware boomtak.
frustra'neo, agg l'1 nietig, ongeldig, vergeefsch.
frustrare, vt nietig maken, verijdelen; (iem.)
ontgoochelen.
frustralorio, agg l'1 bedriegelijk, nutteloos.
fru'tice, m struik, heester.
frutta, I (Pi Irutte & Irutta) vrucht; frutte, pi
ooft, fruit; aile Irutte, aan 't dessert;

fuco

essere aile truitt, aan het dessert zijn.
fruttaiola, fruttaiu Oia, frui tvrouw.
fruttaiolo, fruttaiuOto, m fruithandelaar.
fruttame, m allerlei ooft; (Pitt) vruchtenstuk; geschilderd ooft.
fruttare, vt & vi vruch ten dragen; voordeel
aanbrengen; jongen voortbrengen, werpen; een goede, heilzame uitwerking hebben; rente, intrest opbrengen; il suo
denaro gli Irutta bene, zijn geld brengt hem
goede intresten op ; !a sua predica ha
fruttato poco, zijn preek heeft weinig geholpen.
fruttato, I p pass & agg vruchtdragend; met
fruitboomen beplant; II sos! 11t vruchtenoogst.
frutteto, m boomgaard.
Fruttldoro, m Q;I Fructidor, twaalfde maand
van den Fr. Rep. kalender.
fruttiera, t· fruitschaal.
frutti'fero, agg vruchtdragellll, vruchtbaar;
nutbrerigend, nuttig; alberi fruttijeri,
vruchtboomen; denari fruttifcri al sci per
cento, gelcl, dat zes percent rente opbrengt.
fruttlflcare, I vi vrucht dragen, gedijen; voordeel, winst opleveren; II vt tengevolge
hebben.
frulli'fico, zie trutti/ero.
frutti'voro, agg vruchtenetend.
frutto, m (Pi frutti & fruita) vrucht (v. d.
bodem); (boom)vrucht, ooft, fruit; fig
nut, voordee1, winst; opbrengst, rente;
interest; nakomelingschap, kinderen; albero da ~, vruchtboom; bestia da "-', fokdier; frutti di mare, zeerozen; frulti di
stawione, vruchten, die het jaargetijde
oplevert; fig ziekten van het jaargetijde;
arrivare aile fruita, te laat, zeer laat komen; dare ~, vruchten, voordeel & opleveren; dare a ~, op interest leenen;
raccogliere i frutti, den oogst binnenbrengen; (prov) ogni ~ vuole la sua stagione,
ieder ding wil zijn tijd hebben.
fruttuoso, agg vruchtbaar; vruchtdragend;
fig voordeelig.
I fu, agg wijlen.
2 fu, m ~ witte valeriaan.
fu'chsia, I ~ fuchsia.
fuciacca, f zie fusciacca.
fucila'ccio, m slecht, onbruikbaar geweer.
lucilare, vi fusilleeren.
fucilata, f geweerschot; geweervuur.
fucilazione, m het neerschieten, fusilleeren.
fucile,.m geweer; ""' da caccia, jachtgeweer;
~ a pietra, vuursteengeweer; "-' a repetizione, repeteergeweer; "-' a retrocarica,
ach terlaadgeweer.
fuclUere, m X fuselier.
lucina, f smidse, smedcrij; smeltoven.
fucinato, agg gesmeed; ferro "-', smeedijzer.
I fuco, m hommel, mannelijke bij; jig onnutte leeglooper.

fuco
2

fuco, m $ zeewier; daaruit ve.rvaardigd
blanketsel.

fu, fu, in: tare del

~ ~, zich moeite geven,
zich aftobben; ~ ~ e poi nan ha fatta
nulla, hij he eft zich vee I moeite gegeven
en toch niets verkregen.
uga, f ontwijken; vlucht; ontsnapping, lek·
kage (van gas &); reeks, rij (brieven, kamers &); X terugloop (van geschut); f
fuga; cacciare, mettere in ~, op de vlucht
jagen; pigliar la ~, de vlucht nemen; di
~, vluchtig, haastig, in haast.
fugace, agg vluchtig, haastig; fig vergankelijk, voorbijgaand.
fugaclta, t vluchtigheid; korte dunr.
fugare, vt op de vluch t c1rijven, verj agen,
verdrij yen.
fuggente, p pres & agg vluch tend; haastig;
sast m vluchteling.
fugge'vole, agg vluchtig, snel voorbijgaand,
vergankelijk.
fuggevolezza, f vluchtigheid, vcrgankelijkheid.
fuggi, in: a ~ ~ of a scappa e ~, in allerijl,
overhaast.
fuggiasco, I agg voortvluchtig, verbannen;
verborgen; alla fuggiasca, als vluch teling;
in 't verborgene; II sosl m vluchteling.
fuggifatica, m & f indecl luilak, leeglooper.
fuggire, I vi vluchten, ontvluchten, ontwijken, ontsnappen; snel loopen, ijlen; il
tempo fugge, de tijd gaat snel voorbij; II vi
vermijden, ontwijken; fig terugdeinzen;

verbergen, in veiligheid brengen.

fuggitivo, agg voortvluchtig; vluchtend; fig
snel voorbijgaand, vergankelijk; sas! m
vluchteling, verbannene; deserteur.
fuggito, p pass gevlucht; sast m zie fuggitiva.
fulcro, m steun, ondersteuning, steunpunt.
fulgente, agg glanzend, lichtend, schitterend;
sast m glans.
fulgidezza, fulgidita, f het glanzen, glans,
schittering.
fu'lgido, agg glanzend, schitterend.
fulgore, m levendige schittering, glans.
fuli'ggine, f roet.
fuligglnoso, agg roetachtig.
fulmlcotone, m schietkatoen.
fulminante, agg bliksemenc1, ontploffend;
plotseling doodend; slag-; sast m slaghoedje; lucifer.
fulminare, I vt met den bliksem treffen, doo, den; beschieten; slingeren, werpen; ~
l'interdetta, den banvloek slingeren; ~
occhiale, blikken werpen; II vi bliksemen,
weerlichten; uitvaren.
fulminato, agg door den bliksem getroffen;
sast m fulminaat, knalzuurzout, knalkwik.
fulminatore, agg met den bliksem slingerend;
donderend; (blikken) werpend.,
fulminazione, f (Chim) ontploffing, knal;
het inslaan van den bliksem, het neer-
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fumo
bliksemert; verplettering; sJ:ngering (van
den banvloek).
fu'lmine, m bliksem; donderslag, banbliksem; ,-., a ciel sereno, F donderslag bij helderen hemel; ~ di guerra, geduchte
krijgsheld; viene un""', de bliksem slaat
in.
fulmi'neo, agg bliksem-, donder-; bliksemend, doodend; calpa ,...." donderslag.
fulminio, m aanhoudend gebliksem.
fulvo, agg roodblond, rooclbruin, vaalroocl.
fuma'cchlo, m rookende lwol; l'ookende,
half gebluschte brand; rookende uitdamping; Jichte damp boven moerassen.
fumalulllo, m schoorsteenpijp (op dak).
fumana, f damp, rook (boven water 0/ vulkaan).
fumare, I vi rooken, (lampen; fig gloeien, opgewonden zijn; II vt rooken; in opwinding brengen; io non fumo, ik rook niet,
ben niet ge,voon te rooken; jumarsela, F
de plaat poetsen; la gli fuma, 't stijgt hem
naar het hoofel; e vietata fumare, verboc1en
fuma'ria, f iI' duivenkervel.
[te rooken.
fumarullla, f fumarole, dampbron.
fumarulllo, m schoorsteen (op c1ak); fumarole, dampbron.
fumasi'gari, m indecl sigarenpijpje.
fumata, f rookwolk; rooksignaal; berooking.
fumatore, m rooker; campartimento per
fumatari, rookcoupe.
fumee, f pi vapenrs, opstijgingen naar het
hoofd.
fumegglare, I vi rooken, dampen; II vt (Pitt)
doezeleu.
fumetto, m, anisette.
fumicare, vi rooken; dampen, uitwasemcn.
fumicazlone, f 't rooken, uitrooken; uitrooking.
fumicoso, agg rookerig, vol rook.
fu'mido, agg zie tumoso.
fumigare, & zie fumicare &.
fumista, m rookverdrijver; kache1smid.
fumi'voro, agg rookverterend, walm opvangend.
furno, m rook; rookencle kool; slakachtige
plek in mctaal; uitwa'ieming, damp; bedwelmendedamp(v. wijn); figijdelheiel, inbeelding; teeken, vennoec\en, lucht; lumi d'ambiziane, ijdele eerzucl;t; ~ d'il1censo, wierook; ncyo (di) ~, lampzwart; tahacca da ~, rooktabak; andare
in ~, in rook opgaan; op niets uitloopen;
non a'i.;'er "'" di qc, geen vennoec1en, :~een
lncht van iets hebben; e!utta""", 't is alle·
maal rook, lurht; jar ,......" rooken, rook
ontwikk,elen; mandarin ~, in rook c10ell
opgaan, verijdelen; verwoesten; sa,per di
.........,. naar den rook smaken; vendere '"'-',
zich voor heel voomaam uitgeven, wind
verkoopen; (prav) malta,...., e poco arros/o.
veel geschreeuw ell weinig wol.

fumosiHl
t

fumosihi,

alcohol
heid.

fuori
rook; bedwelmende damp van
&; opgeblazenheid, verwaand-

funzioni lIaturali, pl. natuurlijke verrichtingen; jumioni sacre, PI kerkelijke handelingen, ecremonj('n.

fumoso, agg rookerig, vol rook; benevel"nc\, fuoco, m I vuur"; 2 brand; 3 stookplaats,
haard; 4 haardstede (zelfstandige woning);
naar 't hook\ stijgend (van dranken); jig
trot5ch, opgeblazen, verwaand.

fumosterno,m ~ duivenkervel.
funa'lo, m touwslager.
funa'rnbolo, funa'mbulo, m koorddanser.
funarne, m touwwerk.
June, I touw, 1<001'<1; --t. kabel; III folterkoord, wipgalg; Ilmi, pi zonne5trepen, die
door de wolken brekcn; attaccarsi aile
luni del cielo, zieh aan cen stroohalm vasthouden; dare della ~ a uno, iem. aile vrijheiel laten; dar la ~ a qd, iem. pijnigen
(met het folterkoord); stare sulia ~, in
den grootsten angst yerkeeren; tirare a
una ~, ""n lijn trek ken (met).
fu'nebre, agg tot epnlijkstaatsie behoorend;
somber, treurig, doodseh; carro ~, lijkwagen; marcia

r-J,

treurmarsch; riti fun/)-

bri, begrafenisgebruiken.
funerale, m begrafenis; agg begrafenis-.
funera'rio, agg de begrafenis betreffende;
graf-; lijk-.

funereo, agg lijk-, begrafenis-; somber, trenrig, droef.

funestare, I vi bedroeven; lastig vallen, in
onrust brengen, verstoren; II .-.rsi, VY
zich verontrusten; zich kwe!len.

funesto, agg noodlottig, rampzalig.
funga, I ~ schimmel.
funga'la, f paddenstoelenbed; menigte pacldenstoelen; troep parvenu's.

fungato, agg rijk aan 1'addenstoelen.
fu'ngere, vi een ambt, functie uitoefenen.
funghlre, vi beschimmelen, schimmelen
(ook fig.).
fungo, m ~ paddenstoel; wild vleesch; clief

5 groote hitte, gloec1; 6 vnrige aard, drift,
hartstocht, VUHr; 7 brandpunt (v. ellips
of lens); R scherpe smaak, scherpte (van
wijn); 9 brandstapel; 10 branderigheid
van de huid' roos; ~! X vuur! (commando); ~! ~! brand, brand! fuochi, pi
of ~ artiticiale, vuurwerk; ~ d'amore,
liefdevuUl'; arm; da~, pi X vuurwa1'enen; '"'"' di Bengala, Bengaalsch vnur;
bocche da ~, pi X vuurmonden, geschllt;
il canto del ~, het hoekje yan den haard;
luoclli di San!' Elmo, St. Elmus-vuur; ~
latuo, dwaal1icht; fuochi di gioia, vreugdevuren; r-J /(tvorato, vllunverk; fig c1ruk,
levendig kin(l; proL'a del ~, vuur1'roet;
Terra del Fuoco, Vuurlancl; attizzare il ~,
het vuur aanblazen, ophitsen; dar ~ a qe,
iets in brand steken, aansteken; UIIO darebbe ~ a un aliro, icm. zou een ander weI
willen yermoorden (uit haat); non dormire
al r-J, vlug, bij de hand Zijll; dorare a ,....."
in 't vuur vergulden; entrare per aUri net~,
voor anderen door het yuur gaan; far ~,
vnur aanmaken; ~ Vliur geven, vuren;
far ~ addosso ad uno, iem. het yuur aan
de schenen leggen; far ~ e tiamma per
aver qc, a!les in werk stell en om iets te
krijgen; farsi di ~, rood worden, hevig
blazen; questa villa mi ha messo addosso
del ~, deze \Vijn heeft mij wat verhit;
1nettere a
e /iamrne, in vnur en vlaIn
I"'"ooJ

zeUen; te vuur en te z,vaard verwbestell;

mettere troppa car,," al ~, te veel hooi op
zijn vork nemen; pigliar ~, vuur vatten,

boos worden; prendere~, vlam vatten, in
brand geraken; sputar ~. vuur en vlam
(omgebogen punt) aan kaarsepit; knop
aan ka1'stok; ~ bianco, schimmel; ~ di
spuwen (van woede); suonare a ~, de
brandklok luiden.
Levan/e, If. braaknoot; ~ marino, zeeanemoon, zeeegel; lunghi mangerecci, eet- fuor, fuora, avv & prep zie luori.
bare paddenstoelen;far Ie nozze coi fUllghi, fuorcbe, cong behalve, met uitzonclering
bij de noodigste uitgayen met spaarzaam(van).
heid te werk gaan; prendere if ~, boos, fuorl, I prep (met di) buiten; ~ di commerdriftig worden; venir su come un ~, opcia, niet in den handel; ~ di concorso, buikomen als paddenstoelen.
ten mededinging; ~ di mano, afgelegen;
fungositB, f schimmeligheid, schimmel; l'
di misura, overmatig, bovenmatig; ~
wild vleesch, sponsachtig uitwas.
di modo, buitengewoon; ~ di strada, niet
fungoso,agg sponsachtig; schimmelig, zwamaan den weg, yan den weg af; ~ di tempo,
mig; walmend (lampepit).
niet op den geschikten tijd, 01' een ongefunicella, funlclna, f dun touwtje, koordje.
legen tijd; II avv buiten, buitenshuis; uit,
funicolare, agg met touwen, kabels; ferrovia
niet thuis; buitenslands; ~! er uit! juor
~, kabelspoorweg.
.-., door en door; 0 dentro 0 ,......" erin of
funzionare, vi zijn ambt, functie, bezigheid
eruit; andar,......" uitgaan; verspreid worden
uitoefenen; werkzaam zijn, dienst doen
(geruchten); aver ~ denari, geld hebben
als; in werking zijn, werken.
uitstaan; chiamarsi ~, verklaren dat men
uit is Qn 't spel); iig verklaren, dat men
funzlona'rlo, m ambtenaar.
van een zaak afziet; dar di,....., overloopen;
funzlone, f functie, ambt, werkkring; bezigoverkoken;
esser ,...., del suo obbligo, aan
heid; vf'rrkhting; werkzaamheid, werking;
,-...J

fuoriche
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zijn verpli9htingen hebben voldaan; esser
~ di se, buiten zich zelf Zijll (van woedc);
buiten kennis zijn; non esser di _ eile, niet
onwaarschijnlijk zijn; dat ... ; mandar ~,
verspreiden (geruchten); saltar ,...., eon
una cosa, onverwacht met iets voor den
dag komen; il di - , de buitenzijde; al di
~, naar het uiterlijk te oordee1en; in ~
di ... , uitgezonelerd, behalve; - via buitenlanels; di ~ via, uit het buitenlanel komend, uit den vreemde; ,...., ehe, zie juorche.
fuoriche, zie fuorc7,i.
fuoravla, fuorivia, zie fuori via, oneler tHori.
fuoru~cito, m balling.
furace,·· agg diefachtig.
@ furare, vi ontrooven, rooven.
furbacchio\o, m slimmerd, sluwerel.
furbacchione, m groote schelm, schurk.
furba'ccio, m doortrapte schelm, geslepen
schurk.
furberla, f geslepenheid, eloortraptheiel;
schelmerij, schurkenstreek; bedrog, bedriegerij.
furbescamente, allv furbesco, agg schurkachtig, bedrieglijk; geslepen; eloortrapt;
lingua furbesea, dieventaal.
furbetto, agg geslepen, doortrapt; sos! m
schelm (schertsend).
furbi'zia, t sluwheiel, geslepenheid.
furbo, I agg sluw, geslepen, eloortrapt; listig,
gehaaid; II sost m slimmerd, leepcrd;
schelm; ~ bollato of ,...., matricolato, aartsschelm, eloortrapte schelm.
furbone, m doortraptc schurk.
furente, agg woedend, in toom ontstoken.
furetto, m ~"'. fret, fretje.
furfanta'ggine, f schurkenstreek.
furfantare, vi schelmenstreken nithalen; een
landloopersleven lijden.
furfante, m schurk, schelm, spitsboef; lanellooper, vagebond.
furfanteria, f schelmerij, boevenstreek.
furfantesco, agg schelmachtig; menar vita
juyjantesca, als een leeglooper, elagdief
furfufll'eeo. agg zemelachtig.
neven.
furgone, m zie frugone.
fu'ria, t woeele, toorn, razernij; onstuimigIwid; groote haast; F,...." Furie, wraakgoelin; fig boos wijf, draak, feeks; la ,....,
delle acque, de woede der gol ven; andare
(.,nontarc) in r-;, woedend worden; aver ""-',
groote haast hebben; aver Ie lurie, de
handen vol hebben; dare nelle lurie, in dc
grootste woede geraken; non C'l~ ,.......,.., er .is
geen haast bij; a ,...." di _, overhaast,
haastig; a ,...., di, door, door kracht van;
a ~ dt: mceomandazioni, tengevolge yan
herhaalde aanbevelingen; in fretta e in ,...."
in allerijl, met groote haas!.
furibondo, agg woeelend, razend, toornig; fig
zinneloos; lieen.za furibonda, razenele, dolle
ui tgela tenheid.

fusticino

furiere, m ¥: fourier; kwartiermaker.
furiosamente, avv woedend, razend;

in
groote haast
furioso, agg 1 woedend, razend; driftig; 2
stormachtig, onstuimig; pazzo ,...." doldriftig; cun uomo ,...." 't is een zeer driftig,
oploopend mensch.
furlana, j soort boerendans.
furore, m nitbarsting van hartstocht; woede,
razernij, heftigheiel, gewelel; hevige begeerte; il ,...., delle aeque, het gewelel, ele
woede der golven; ,...., poetieo, elichterlijke
vervoering; ,...., di riechezze., dorst naar
rijkdommen; a gran ,..." met groote woede;
met grootc onstuimigheiel; far ,...." opzien
baren, grooten bijvaJ genieten.
furUvamente, avv steelsgewijs, terslniks,
heimelijk.
furUvo, agg he!melijk, verholen; t'1 01' onrechtmatige wij ze, door diefstal verkregen; gestolen.
furto, m diefstal, roof, ontvreemding; het
gestolene; ,...., violento, gewelelelaelige berooving.
fusa'ggine, f ~ karelinaalsmuts.
fusata, f een spoel vol (garen).
fusato, agg spil-, spoelvormig.
fuscellino, m splintertje, stokje; stroohalmpje; fuscellini, pi eerste streepjes (bij
't leeren schrijven); vedere il ,...., 1t ill' occhio altrtli e non la travenel proprio, den
splin ter in het oog van een aneler en niet
den balk in t!Oijn eigen oog zien.
fusciHlo, m klein takje, rijsje; splinter; halm;
fig spil1ebeen; boonenstaak; essere un ,...."
zoo mager zijn als een houtje; zie ook
fHscellino.
fusciacca, j sjerp.
fusciarra, f nietsnut, dagelief.
fusellato, agg zie fusalo.
fusello, m spil; uiteinde van wagenas.
fusi'bile, agg smcltbaar, gietbaar.
fusibllitlt, f smeltbaarheid.
fusione, f smelting; samensmelting, fusie;
vennenging; la ,...., d'ulla slatHa, het gietcn
van een stanelbeeld.
I fuso, p pass van jondcrc, gesmoltcn, saamgesmolten; g<>goten.
z fuso, m (Pl fusi & tusa) spil, spoeJ, haspel,
klos; schacht (van znil &); visiteer-, ]lei!stok (van donanen); klos waarin ele gietvorm van een klok is yastgezet; diritto
eome un - , F recht als een kaars; ook:
regelrecht; far Ie tusa, spinnen (v. c. kat);
tar Ie tusa torte, ontrouw zijn, zijn man
beelriegen (van vrouwen).
fusoliera, f platboomde schuit, praam.
fu'solo, m scheenbeen; as van molensteell.
fusorio, agg giet" smelt-.
fusta, j soort kaperschip (voortgeroeiel); 2
fakkel, kienspaan.
fusticino, 111, stengeltje, steeltje.

fustigare
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fustigare, vt met roeden slaan, tuchtigen.
fustigazione, t geeseling, tucbtiging.
fusto, m I stengel, steel; halm (graan); stam;
2 fig lichaam, romp; 3 groot vat, fust; -4
balk (v. weegschaal); 5 stok , steel (van
parapluie); 6 gesteJ, onderstel (v. e. bed);
7 schacht (v. c. zuil, lans,-speer &); alberi
di alto ~, hoogstammig hout; bel ~!, een
rnooie man, een chvaas!; essere un bel r--',
een fraaien lichaamsbouw hebben.
fu'tlle, agg onbcduidcnd, nietig, beuzelachtig.
futilita, I onbeduidendhcid, bcuzcIing, nietigheid.
futllmente, avv beuzelachtig, nietig.
futuro, I agg toekomstig; aanstaand, komend; il tempo ~, de toekomst; II sosl m
toekomst; (Gram) toekomende tijd;. il~,
de aanstaande (echtgenoot); la lutura, de
aanstaande (echtgenoote); i luturi, PI de
later levenden, het nageslacht; in ~, in
de toekomst.

G.
g, (spr. uit: dsjie; voor e, i, als: dsi; voor a,
o en u als: een zachte k of gh) g.
gabarra, t J,. lichter, transportschip.
gabbacristiani, m indecl bedrieger, afzetter.
gabbadeo,- m huichelaar, femelaar.
gabbamento, m bedrog, bedriegerij.
gabbaminchioni, m indecl, gabbamondo, m
bedrieger, oplichter.
gabbaneIla, f kieJ, wambuis; gasthuisjas;
operatieias (der doktoren); esser di~,
dienst in de operatipzaal bebben.
gabbano, m groote wijde mantel met mouwen en kap; boerenmantel.
gabbare, I vi bedriegen, afzetten; ~ U1l0 a
una certa somma, iem. voor een zekere
som afzetten; ~ uno, iem. uitlachen, be'
lachelijk maken; II ~rsi, vr zich vergissen; ~rsi d'uno, zich over iem. vroolijk
maken.
r
gabbasanti, 11t illdecl huichelaar, femc1aar.
gabbatore, m ~trice, f bedrieger; -ster.
ga'bbia, f voge1kooi, kooi; F gevangenis;
korf voor't uitpersen der geplette olijven;
teenen mnilkorf (voor trekossen); vischfuik; veewagen (voor klein vee); hoenderkorf; J,. mastkorf, mars; glasmand; ~ di
matti, troep, gezelschap gekken; mettcre
in ~, F in de doos (nor) stoppen.
gabbiano, m I ~ zeemeeuw; 2 zot, domkop.
gabbiata, t kooi vol vogels; jig troep, gezelschap.
gabbiere, gabbiero, m J,. marsgast.
gabbione, m groote kooi (voor wilde dieren};
X schanskorf; kooi (voor misdadigers in
gerech tszaal).

gala

gabbo, m scherts, grap; larsi ~ di qc, om
iets lachen, zieh iets niet aantrekken;
pigliare ~, voor scherts opnemen.
gabeIla, I invoerrecht, belasting 01' ingevoerde goederen; roba da ~, aan invoerreeht onderworpen goederen.
gabeIla'biJe, avv aan tol, belasting ondcrworpen; lig aanneembaar, toelaatbaar.
gabeIlare, lJt met invoerrccht belasten; belasten; lig aanllemen, toestemmen, gelooven;.~ a uno tutte Ie sue bugie, al de leugens van ieln. YQor gangbarc lllunt aan:'"

nelnen;.1ton, ~ 10lO, iern. nict kunnen uitstaan; ~ uno per qc, iem. voor iets houden.
gabelliere, m grenskommies, douanier.
gabinetto, m kabinetO, werkkamer; privaat;
~ di lettttra, leeszaal; ~ numismatico,
muntenkabinet,
muntenverzameling;
questione di ~, kabinetskwestie.
Gabriele, m Gabriel .
gadini, m pi i!2J schelvischachtigen.
gaelico, agg Gaelisch, Keltisch.
gaggia, I ~ mimosa (bloem) .
gaggio, m ~ mimosa (struik).
gagliarda, I I vroolijke dans; 2 galjard1eUer.
gagllardamente, avv vroolijk, uitgelatcn:;
- flink, kloek.
gagliardezza, gagliardia, I kracht; moed, one
verschrokkenheid; weerstandsvennogen.:
gagliardo, agg kras, sterk, krachtig; wakker,
dapper; monter, koen, moedig; _ azione
gagliarda, koene daad, waagstuk; cerve!lo
~, stijfhoofdigheid; stijfkop; vino ,....;,
vurige, pittige wijn; alla gaJ!.liarda, zie
gagliardamenle.
gaglloffa'ggine, I lummelachtigheid, linkschheid.
gagliofferia, I I zie gagliolagginc; 2 domme
streek, onbetamelijke handeling.
gaglioffo, I m domkop, dwaas, IUllunel;
deugniet; II agg dom, lummelachtig.
gagnolamento, m gehnil, gejank (van hond,
wolf &).
gagnolare, vi jankcn, huilen; lig jamlllerell,
weeklagen.
gagnolio, m aanhoudend gejank, gehuil.
gaiamente, avv vroolijk, lustig.
gaiezza, f vroolijkheid, lustigheid; levendigheid (v. kleuren).
ga'io, aggvroolijk,opgeruimd, levendig; aanvallig; opvroolijkend; in 't oog vallencl;
rijkelijk, goed voorzien; uomo ~ a roba,
rijk met have eu goed gezegend mensch;
essere ~ a promesse, gul met beloften zijn.
gala, I I opnaaisel; strookje, kantje aan
hemd, hemclboord; 2 gala; abita di ,...."
gala-kostuum; giorno di ""', gala-dag,
feestdag; e,...." het is (al) mooi, het wil
wat zeggen; sarebbe ~, het zou mooi zijn;
stare sulle gale, veel staat maken, veel
van opschik houden.

gal an a
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gallonare

gallato, p. pass & agg bevrucht; uova gallate,
galana, t zeeschildpad.
galano, m strik, lint aan vrouwenkleeren.
pi broedeieren.
galante, I agg galant, smaakvol gekleed, gallegglamento, m het boven drijven.
keurig, sierlijk; hoffelijk (in den omgang); galleggiante, agg drijvelld.
II sost m galant, minnaar; tare il ---, den gallegglare, vi drijven, bovendrijven; .t
verliefde uithangen.

galanteggiare, vi zich galant voonloen; den
galant, minnaar spelen.

gal ante mente, avv hoffelijk, galant.
galanterla, I hoffelijkheid, galanterie; vleierij, complimentje; liefdesavontuur; minnehandel; galanterie, pi galanteriecn, luxeartikelen.
galantlna, I galantine; koud vleesch of gevogelte in gelei.
galanto, m ~ sneeuwklokje.
galantomismo, m rechtschapenhcid, eerbaarheid.
galantuomo, I m man van eer; il tempo e ---,
de tijd brengt alles in orde; da ---, op mijn
eerewoord; II agg eerlijk; zeer deftig, degelijk.
gala'ssla, f i1 Melkweg.
galateo, m goede manieren, fatsoen, vormen.
galattite, l melksteen.
galattometro, m melkweger.
ga'lbano, m galbanumhars, moederhars.
galea, f zie gal era.
galeato, agg gehelmd, met een helm getooid.
galeazza, f .t. galeas, groote galei.
galena, f loodglans, galeniet.
galeone, m .t. galjoen; groot koopvaanlij0/ oorlogsschip.
galeopiteeo, 111 1$ vliegendc maki.
galeopsi, galeopslde,/~ gcvlektc doove netcl.
galeotta, I .t. galjoot, lichte galei.
galeotto, m galeiroeier, galeislaaf; galciboef;
schurk.
galera, $ galei; verblijfplaats der tot galeistraf of dwangarbeid veroordeelden; de
galeien, dwangarbeid; avanzo di ---, galgenbrok, schurk, schelm.
galestrlno, agg mergelhoudencl.
galestro, m mengsel vall leem cn kalkstecll,
mergel.
ga'Jlga, f ~ galega.
Galilea, f Galilea.
gaIileo, agg Galilei:sch; G---, 111 Galileer.
gaJlosso, m kegelspel.
Gali'zia, f Galicie.
galla, f ~ galappel, galnoot; gal (aan paardepoot;) striem (op huid); brandblaar;
gietblaasje (in glas); luchtblaas; eikel; fig
zeer licht voorwerp; lichtzinnig persoon;
"" muscafa, muskaatnoot; a ---, op de
oppervlakte van het water; .t. vlot; stare
a "", boven drijven, niet zinken; fig vooraan, in 't eerste gelid zijn; la veri!a s!a
sempre a ---, de waarheid komt altijd
boven.
gallare, I vt bevrllchtell (het ei door den
haan), treden; 1\ vi bevrucht worden.

vlot zijn, vlot blijven; galleggia 10 stomaco,
F het rommelt in de maag.
galleria, f galerij, overdekte gang; passage,
winkelgalerij, reeks van zalen voor tentoonstellingen; tentoonstelling; mijngang,
mijngalerij; tunnel.
gallerone, m vette kapoen.
Galles, m Wales; ___ meridionale, Niellw
Zuid Wales; principe di ---, Prins vali
Wales.
galletta, f I soort van langwerpige clruif; 2
scheepsbeschnit.
galletto, I m jonge haan, haantje; fig overmoedige jongen; oliebol; lar il---, trotsch;
aanmatigencl zijn; II (agg) lagiuoli galletti,
groote platte witte boonen.
Ga'lIIa, f Gallic.
gaJIicano, I agg in: chiesa gallicana, Gal1icaansche, nationaal-Fransche kerk; \I
sos! 11t Gallicaan, aanhangel' del' Gallicaansche kerk.
galllcismo, m gallicisme, Fransch taaleigen.
ga'JIico, agg Gallisch; morbo ---, 1'syphilis.
gallina, f ~ kip, hen; --- cappelluta, kuifhoen; giltoco delle galline, particuliere
loterij; lalle di ,....." lait-de-poule, eieren geklopt in warme melk met suiker; raspatura di ___, hanepooten, onleesbaar schrift;
scrivere come una~, onleesbaar schrijven;
soffiare il naso alle galline, alles willen
weten; (prov) chi di --- nasce convie-/t che
raspi, wat van de kip komt scharrelt
graag; het mllist wat van katten komt.
gallina' eela, t oude, taaie kip; ~ scabiosa,
duifkrnid.
galllna'ceio, m ~ kalkoen.
galllna'ceo, I agg hoenderachtig; II sost m
gallinacei, pi hoenderachtige vogels.
galllna'lo, m hoenderhof, hoenclerpark;
hoenderhok; hoenclerfokker, kippenhouder; hoenderdief; bankhouder bij het lottospel.
galllneIla, f ~ waterkipje, waterral; 0Y vliegende zeehaan; gallinelle, PI ~ veldsla,
vetzaad; !!! Zevengesternte, Pleiaden.
Gallo, m Gallier; agg Gallisch.
gallo, m ~ haan; fig trots, hoogmoed; --d'India, kalkoen; al canJo del ---, bij 't
hanengekraai, zeer vroeg in den Illorgen;
esser il--- della Chccca (of di monna Fiora),
op elken vrouwenrol, verliefd worden;
lar- il ---, trotsch, overmoeclig zijn; (prov)
ogni ___ raspa a st, ieder is zich zelf het
naast.
gallomania, l gallomanie, overdreven bewondering van al wat Fransch is.
gallonare, vi galonneerell.

gallone
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gallone, 111 galon; bies, boordscl.
2 gallone, 111 gallon (4 1 /. Liter).
3 gallone, m ~ groote galappel.
galloria, I groote vreugue, gcjubel; lar ~,
juichen van vreugde.
gallozza, gallozzola, I ~ galappel; brand-,
bloeclblaar; Iuchtblaasje.
galoppante, agg galoppeerend; tisi~, vliegende tering.
galoppare, vi galoppecren; fig zeer snel 100pen.
galoppata, f gegaloppcer; galopsprong.
galoppino, m loopjongen, boodschaplooper.
galoppo, m galop.
gal os cia, I overschoen.
galva'nieo, agg r;;. galvanisch.
galvanismo, m galvanisme, aanrakingselectriciteit.
galvanizzare, vt r;;. galvaniseeren; lig eloen
herleven.
galvanometro, 111 r;;. galvanometer.
galvanopla'stiea, I galvanoplastiek (vonning
van metaalafdrukken langs galvanischen
weg).
galvanopla'stieo, agg galvanoplastisch.
gamarra, I borstriem (v. paaruentuig).
gamba, t been; seheen; bout; poot (van dier,
van tafel, stoel &); haal (aan letter); -t
kink (in cen touw); I gambastem (in
't orgel); animali a quattro ga11lbc, viervoetige dieren; ~ matta, F zwak, ziek
been; viola di ~, knieviool, violoncel;
andare via a gambe, hard wegloopen;
andare a gambe levate, F in zijn ongeluk
loopen; a/ldare ~ ~, F goed ter been zijn;
aver buona ~, goede beenen hebben, vlug
ter been zijn; aver ""-' a una cosa, goeu in
iets thuis zijn; darsela agambe, beenenmaken, haastig wegloopen; distendere Ie
gambe, P sterven; tare il passu secondo la
~, zich naar de olllstandigheden schikken; lamentarsi di ~ sana, zich zonder
rcden beklagcn; raddiriz,ar Ie gambe ai
cani, het onmogelijke beproeven, zeer ingewikkelde zaken olltwarren; (prot") (hi
non na testa abbia gam be, wat het hoofd
aiet doet, ll10eten de beenen inhalen.
gamba'eeia, f misvonnd, ziek been.
gambale, m stengel (v. boonen &); leest voor
laarzenschacht; laarzenschacht; I]J beenharnas; beenbekleeding, beenkap.
gambata, I schop; dare la~, <len bons geven;
eell ander huwen.
gambe'eehio, m ~ stran<lIooper.
ga'mbero, nt krecft.
gamberone, nt I gezwoUen becn vol aderspatten; z iellland met zeer lange becnen.
gambetta, I I sierlijk, fijn been; 2 ~ tureluur;
.fare ~ a qd, iem. cen beentje lichten.
gambetto, m dare il ~ a uno, iem. een
beentje lkhtcn; fIg iem. den voet dwars
zetten.
I

-r

garanzia

gambiera, f I]J ocenstul<, be ell pIa at (van
hamas).
gambitto. m gambiet (in het schaakspel).
gambo, m steel, stengel; halm, staart, been
(van letter); steel, heft, hanllvat (yan gcreedschap) .
gambuto, a,gg gesteeld; langbeenig.
gamella, I ~ & -t eetketeltje.
gamma, I J toonladder, gamma; klcurengamma; reeks.
gana'seia,.f kirmebak, onderkaak (yan men·
sehen en paarden); ganasce, pi greep v.
tang &, bek; mallgiarc a due ganasce, met
smaak eten, schrokken; fig gappen; 0
deate 0 ~! of hct een of het ander, haring
of kuit.
ganascino, m pigliare per il ~, liefkoozcnd
bij de kin vattcn.
gancetto, m haakje; klloopenhaakje.
ga'neio, m haak, enterhaak, bootshaak, puthaak; vensterlluim; lig opJichter; woekeraar; yoorwendsel; ganci, pi gekrabbel,
onleesbaar schrift; mettere ad uno il ,.....,
alia gala, iem. het Ines op de keel zetten.
ganga, I J. Pyreneesch hazelhoen; ganggeGange, I Ganges.
[steente.
gangherare, vt vasthaken, dichthaken; vast·
hechten.
gangherella, t oog (voor c. haak).
gangherello, gangberetto, m haakje.
ga'nghero, m haak; deur-, vensterduim;
hengsel; cssere juori de' gangheri, niet
weten hoe men het heeft; far 1m ~, cen
hoek omslaan; slilare la porta dai gangheri,
de cleur uit hare hengsels lichten; fig
buiten zichzelf orengen; star in gangheri,
zichzelf meester blijven, zijn koelbloedigheid bewaren; uscir de' gangheri, uit Zjjll
vel springen, zijn kalmte verliezen.
ga'nglio, m zcnuwknoop, ganglion; peesknoop; overbecll (v. paard); Iympklier.
ganghire, vi vergaan vall ongeduld, afgunst, verlangell.
ga'ngola, f klier, amandeI; 1M ~ ad aleuno,
iemands nijd of toorn opwekken.
gangol050, agg klierachtig, scrofuleus.
gangrena, f zie ea1!erena.
Ganimede. m Ganimedes; fig fat, mouepop.
ganza, I > minnares.
ganzerino, 111 meisjesgek, vrouwennalooper.
ganzo, m > millnaar.
gara, f wedstrijd, wedijver; geschil; gare
letterarie, PI letterkundige kibbelarijen;
lare a ~, wedijveren, om strijd doeH;
a ~, om strijd, orn 't hardst.
garage, m garag-e.
garamoneino, m galjardletter.
garante, m borg, waarborg .
garantire, vt waarborgen, instaan voor, borg
blijven; vrijwaren.
garanzia, f waarborg, garantie, borgstelling;
dare, prestare ~, borgblijven.

garbaccio
garba'cclo,

til
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gaUa

onbeleefdhcid, onbeschoft ge- garrullta,

drag.

garbare, I vi bevallen, aanstaan, passen;
o questa la mi garba! 0, dat zou mij jllist
passen; II vt passend maken.
garbatamente, avv beleefrl, vriendelijk.
garbatezza, j vriendelijkheid, beleefdheid,
goedheid.
garbato, agg beleeftl, vrientlelijk, fatsoenlijk;
bekoorlijk, sierlijk.
garblno, m I uitgezochte beleefdheid; z Zuidwestenwind.
garbo, m I vorm, snit, ronding; 2 b. sierlijke
vorm, ron ding; 3 bevalligheid, sierlijkheid in houding; 4 fatsoen, beleefdheiel,
beminnelijkheid, waardigheiel, vrienclelijkheid; 5 J, mal, model; {! ~, in aangenamen vorm, zooals het behoort; donna
di ~, vrouw van fijne nlanieren; 1nal ,......"
onfatsoenlijk, onbeleefd gedrag; SCHZ{! ,...,
He grazia, zomler eenigen takt; no/! aver He
,..., ne creanze,.tot niets degelijks deugen of
in staat zijn.
garbu'gllo, m verwardc, ingewikkelde zaak;
garbugli diplomatici, ;hi diplomatieke intriges, politieke verwikkelingen.
gardenia, f !t: gardenia.
garegglamento, m wedijver, wedstrijc1.
garegglare, vi weclijverell, am strijd iets
eloen; F twisten, kibhelen.
garenna, f konijnenfokkerij.
garetta, f )( bOlUYrije wa~htpost; wachthuisje; schilderhuisje.
garetto, m hielpees; kniehoog; spronggewricht (v. paan\).
garganella, in: bert' a ~, door de keel gieten
(zonder het glas aall rienmond te zdten).
garganello. m ~ dlliker, (\uikecn(l.
gargantl'glla, f halsketting.
gargarlsmo, m gorgelclrank, het gorgelen;
zie gorgheggi.o.
gargarlzzare, vi & ~rsl, vr gorgelen.
ga'rgla, f kieuwopening.
gargo, agg sluw, geslepen; boosaanlig.
gargotta, f eenvou(lige herberg; volksrestauran t, gaarkellken.
garibaJdlno, In vrijwilliger onder Garibaldi.
garofanata, j !t: nagelkrllid.
garofanato, agg naar kruidnagelen ruikend,
kruidnagel-, nagel-; viola garojanata, !t:
anjelier.
garOfano, m !t: I nagclb!oem; 2 kruidnagel;
3 kruidnagelboom; cJ.:ior/o di ,..." krllidnagel.
garoso, agg twistziek.
garre<le, m schoft (van trekvee).
garrimento, In gekweel; gekijf; berisping.
garrlre, vi krijschen, kwetteren, kweelen (v.
vogels); fig kijven, schelden; ,..., qd, iem.
uitschelclen.
garrito, m gekweel, gekrijsch; gekijf, getwist; berisping.

babbelzuc:ht: gekijf.
ga'rrul.o, agg krijschend kijyend; babbel~
achbg
garza, f ~ klene zilverreiger; gaas; soort
gazige kant
garzare, vt (wol) kaarden.
garzatura, f het kaarclen.
garzeIla, f kaarde, kaanlij zer.
garzo, m het kaarden.
garzona, m boerenmeicl.
garzone, In jongen; knecht; becliende; boerenstalknccht; leerling, winkeJbecliellfle.
garzonegglare, vi groeien, groot worden.
garzuOIo, m I het binnenste, hart (van sla,
kool &); z gekneede en gebleekte was.
gas, m indecl gasO; ,..., acido carbo-nico, koolzuurgas; contatore del ~, gaslneter; '"'"
idroger/D, waterstofgas; lume a .--, gaslicht; matore a ,..." gaslllotor; tubi del ~,
gasbuizen; 1nandare al ,.--" lliet Ineer gebruiken, bij den ouden rommel doen.
gaschetta, t .i. seizing, beslaglijn.
gaslsta, In gasfitter.
gasometro, In gashouder (ill gasfahriek).
Ga'sparo, m Kasper.
gassaiuolo, m gasfitter.
gasslflcare, vI gasvormig maken; )( vergassen.
gasslforme, gassoso, agg gasvorrnig; gashoudend, koolzullrhoudend; limonata gassosa,
limonade gaseuse.
gastigamattl, m ,:ndecl zweep, geesel, knoct.
gastigamento, tit tuchtiging.
gastigare, vt tuchtigen; schacle berokkenell;
snoeien, afsnijden; fig kastijden, trachten
te verbetere n.
gastigatezza, t zie castigatezza.
gastigatura, t zie gastigo.
gastigo, tit tllchtiging, straf; jig kwelling,
pijn.
gastone, m ~ elzekatje.
gastralgia, f
maagkramp.
ga'strico, agg gastrisch, maag-.
gastrl'tlde, gastrite, t l' gastritis, maagontsteking.
gastroenterlte, t
rnaagdarmontstekillg.
gastronomia, f lekkerbekkerij; fijne kookkunst.
gastronomlco, agg gastronomisch.
gastronomo, m fijnproeyer, lekkerbek.
gatta, f ~ kat; ,..., cieca. blindemannetje;
erba,..." ~ kattekruid; ,..., morta, F Ollnoozel mensch; occhio di ~, kattenoog
(steen); cascar in piedi come Ie gatte, evenals de katten altijd op zijn pootjes terecht komen; chiamar la ,..., ,..., e non
Inicia, het kind bij zijn naam noemen;
comprare la .-- in sacco, de kat in den zak
koopen, zich laten beetnernen; ,..., ci coval
claar steekt wat achter; dar una ,..., an
pelare, heel wat last veroorzaken; iets
moeiJijks opdragen; c' la ,..., tiel mmino,
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de kat slaapt in den haard, .or is niets te
eten; far la "" morta, zich vool' den domme
houden; uscir di "" morta, zijn onverschilligheid laten varen, eensklaps belangstellen; (prov) tanto va la "" al lardo
che v'; lascia 10 zampino, de kruik gaat zoolang te water tot zij bl'eekt; quando la ~
non e in paese i topi ballano, als de kat
niet thuis is dansen de muizen over tatel;
zie ook bigio.
gattabu'ia, f (Scher,J) gevangenis.
gatta'ccio, m leelijke, valsche kat.
gattaiola, f kattegat; fig schuilhoek, toevluchtsoord.
gatta'ria, f ~ kattekruid.
gatteggiare, vi weerschijn hebben, van kleur
wisselen (als kattenoogen).
gattesco, agg katachtig, katten-.
ga'ttice, m ~ zilverpopulier.
gattino, m katje; tulen strookje; galtini, pi
~ katjes (aan wilgen &).
gatto, m kat; kater; OJ stormram, muurbreker; 6. beer, muurstut; heiblok; F geslepen mensch, dief; "" d' Angora, Angorakat; ~ tigre, tijgel'kat; cavare la castagna
dal fuoco can la zampa del ~, de kat de
kastanjes uit 't vuur laten halen; essere
il "" di casa, erg ens kind aan huis zijn;
essere quattro galti,' met zijn weinigen zijn;
zie ook cane en figliuolo.
gattomammone, m .Itt. meerkat (aap); fig
zeer leelijk mensch.
gattone, I m groote kat; ~ of gat/oni, pi l'
bof, ontsteking van de oorklier; gluiperd;
II avv "" galtoni, in 't geheim, stilletjes.
gattopardo, m ~ luipaard.
gattotigre, m ~ tijgerkat.
gattozibetto, m .Itt. civetkat.
gattu'ccio, m klein mager katje; ~ handzaag; i£] hondshaai.
gaudeamus, stare in "", in groote vreugde
leven, vroolijk zijn.
gaudente, I m pater goedleven, genotzoeker;
II agg in vreugde levend, genietend; -frati
gaudenti, OJ een ridderlijke kloosterorde, de
ridders van Santa Maria, gesticht door
Urbanus IV.
ga'udio, m vreugde, vroolijkheid; mal comune e mezzo "", gedeeld leed is half leed.
gaudiosamente, avv vroolijk, vol vreugde.
gaudioso, agg blij, vroolijk; misteri gaudiosi,
RK de blijde geheimen (v. d. Rozenkrans).
gava'ina, f ~ groote smidstang.
gavazzamento, m uitgelatenheid, vreugdebetoon.
gavazzare, vi uitgelaten zijn, fuivcn, feestvieren.
gavetta, f opgerold pakje snaren; gouddraad
na de eerste trekking; .t. schaftbak.
gaviale, m snavelkrokodil.
gavigne, t pi okselholten.

gavina, t ~ stortntneeuw; gavine, pi 1f' kliergezwellen in den hals, scrofulose; litteeken van uitgesneden klier.
ga'vio, m radve1g.
gavitello, m .t. baken, ton, boei, ankerboei.
gavocciolo, m pestbuil.
gavo'nchio, m ;$J zeepaling.
gaviitta, f gavotte (dans).
gazista, m gasfitter.
gazometro, m gashouder.
gazza, f ~ ekster; ~ marina, zeekoet; nido
latto -mar/a, sterven als men juist begint
nit de zorgen te zijn.
gazzarra, t luidruchtig feest, lawaai, rumocr,
geknal van vuurwerk; OJ soort oorlogsschip.
gazzella, t ~ gazelle.
ga'zzera, f Jr, I ekster; 2 zeekoet.
gazzerare, vt bedriegen, foppen, afzetten.
gazzerotto, m 1- jonge ekster; F melkmllil;
onervaren babbe1kous.
gazzetta, t courant, krant; OJ oud-Venctiaansche munt.
gazzettante, gazzettlere, m > krantenschrijver.

gazzettino, m krantje, blaadje; far it "", F
praatjes rondstrooien, nieuwtjes vertellen.
gazzoso, zie gassoso.
geco, m gecko, tokeh (soort hagedis).
Gedeone, m Gideon.
Geenna, I Gehenna; jig bel.
gelamento, m bevriezing, het bevriezen.
gelare, I vi bevriezen, verstijven; II vt doen
bevriezen, in ijs veranderen; assol. vruchtenijs maken; III ~rsi, vr bevriezen; ~rsi
if sangue ad uno, verstijven (van schrik)
gelata, I zie gelo.
'
gelatina, f gelatine, gelei; vischlijm.
gelatinoso, agg lijmachtig, gelatineachtig,
dik.
gelato, I p pass & agg bevroren; koud; ijzig;
fig hardvochtig, ijzig; acqua geiata, ijswater; pezzi gelati, PI stukken vruchtenijs;
III sost m vruchtenijs, vanilleijs &; "" di
crema, roomijs.
geldra, t menigte; > ben de, tuig, (dieven-)
gelici'dio, m vorst, ijzige koude.
[pak.
gelidezza, f koude, vorst.
gelido, agg bevroren, ijskoud; verstijfd (v_
koude, v. schrik); hardvochtig, ijzig.
geio, m vorst, koucle; ijzige koude; ijs;
vrees, angs t.
gelone, m zeer strenge vorst; geloni, PI winter (aan handen en voeten).
gelosamente, avv ijverzuchtig, afgunstig.
gelosia, t I ijverzucht, afgunst, jaloezie; 2
groote zorgvuldigheid; 3 vensterblind, jaloezie; conservare qc con "", iets angstig
bewaren; destar geiosie, argwaan, nijd opwekken; Pig liar ~ di una persona; ijverzuchtig, jaloersch op iem. 'zijn_

geloso
geloso, agg

genere
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ijverzuchtig, afgunstig; jaloersch; 2 zorgvuldig; 3 gevoelig, voorzichtig te behandelen; bi!ancia geiosa,
zeer gevoelige weegschaal; bastimento ~,
rank, licht kantelcnd vaartllig; cose gelose,
zakcn, waarmede men voorzichtig moct
giHsa, 1 If. moerbezie.
[zijn.
getseto, m moerbezieboomgaard,
getso, m If. moerbezicboom.
getsomino, m If. jasmijn.
gemebondo, agg zllchtencl, weeklagend.
gemello, t agg tweeling-; twcc aan twee bij
elkaar behoorencl; cen paar vormend;
letti gemelli, twee naast elkaar staande,
gelijke bedden; II sost m gemelli, pi tweelingen, ook = Gemini; gemelli d'oro, clubbele gouden manchetknoopen.
gemere, I vi zuchten, steunen, janl111eren,
weeklagen; 2 lig bcdroefcl zijn; ) druppclen, zweeten; 4 kirren (v. cllliven), klagen
(v. uilen); in marzo Ie viti gemano, in Maart
druppelen, zweeten de wijnstokken; geme
una trave, een balk kraakt.
gemicare, vi druipen, cloordrnppelen; lekken.
geminare, vt verclubbelen, herhalcn; paren;
nielleeren.
Gemini, m pi ~ Tweelingen (sterrcnbecld).
o gemino, agg dub bel, tweevolldig.
gemitio, m het doordruppelen, cloorzijgen,
uitzweeten (van vloeistoffen); uitgedropen, doorgezegen vloeistof.
gemito, m gezucht, gesteun, gejammer;
zucht.
gemma, 1 eclelsteen, edelgesteente, jllweel;
gesneden steen; lj: knop, oog (v. planten);
wortelloot; oog (in pauwestaart); fig
oogappel, parel; uitstekend mensch;
gem me dello stile, pi uitgezochte, keurige
stijl; sal ,..." steenzout.
gemmare, vi lj: oogen, knoppen zetten,
kiemen.
gemmato, p pass & agg met oogen, knoppen
bezet; met edelgesteenten versierd, bezet;
fig met oogen (als de pauwestaart) versierel.
gemmeo, agg als een edelsteen; sal ~, stecnzout.
gemmi'fero, agg rijk aan edelgesteenten
(bodem); knoppen, oogen aanzettend.
gemonie, 1 pi en scale ~, f pi (Archeol) trap
aan clen Tiber van welke de lijken der,
terechtgestelden in de rivier geslingerd
werden; fig on teerende s traf.
gemuto, p pass van gemere.
o gena, f wang.
gendarme, m gendarm, marechaussee; rijksveldwachter.
gendarmeria, 1 gendarmerie, marechaussee;
marechausseekazerne.
genealogia, f genealogie; geslacht~uncle;
8"eshwQ. tsre~ister, stamboom,
I

geneatogico, agg genealogisch; geslachtkundig; albero ~, stamboom.
geneatogista, m genealoog, geslachtkundige.
genera'bile, agg teelbaar, voortbrengbaar.
generatato, m generaalschap.
I generate, m X generaal; ~ di armata, bevelvoerend generaal van een legeI';

~

di brigata, brigadegeneraal; ~ di divisione,
divisiegeneraal; ~ maggiore, generaalInajoor;
di mare, .& admiraal; ~ d'un
ordine, generaal eener (geeste1ijke) orde;
tenente ~, luitenant-generaal.
2 generate, I agg algemeen; soort-; opper-;,
hoofd-; adunan~a ,...." algemeene vergadering; battaglia ,...." beslissende slag,
hoofdslag; venti generali, pi hoofdwinden ,
hoofdwindrichtingen; II sost m algemeenheid; (het) algemeen(e); non distinguere il ~ dal partieolare, het algemeene
niet van het bijzondere onderscheiden; in
~, in ' t algemeen, gewoonlijk; I II sost f
battere la ~, cle generale marsch slaan.
generateggiare, vi in 't algemeen spreken
,-.....J

01

nemen.

generatessa, 1 generaalsvrOllw.
genera1l'ssimo, m opperbevelhebber, generalissimlls.

generalita, f algemeenheid; gezamenlijkheid;.
meerclerheid, gros; X generaliteit; ~, pi
algemeenheden, algemeene beweringen;

in ~, in 't algemeen, over 't algemeen.
genera1l'zio, agg generaals-.
generalizzare, vi generaliseeren, veralgemeenen, algemeen maken.

generatmente, avv algemeen, in 't algemeen,
in algemeenen zin.

generare, vt telen, voortbrengen, verwekken;
jig veroorzaken, bewerken; beschrijven
(een lijn &); ~ sospetti, verdenkingen op-,
wekken; ~ un movimento, een bewegmg
voortbrengen.

generativo, agg voortbrengings-, teel-.
genera tore, m ~trice, f verwekker, oster;

oorzaak; ~ generator, toes tel dat kracht
voortbrengt, dynamo.

generazione, f voortbrenging; voortteling,

verwekking, geslacht, nakomelingschap,
generatie; het ontstaan; soort; ~ spontanea, 't van zelf ontstaan van levende
wezens; di ~ in ~, van geslacht tot geslacht.
gimere, m I soort, geslacht; 2 aard, hoedanigheid, gesteldheid; 3 geslacht; 4 $ waar,
artikel; generi, PI waren, voortbrengselen;.
generi di consumo, eetwaren; verbruiksartikelen; ~ esteri, buitenlanclsche waren;
~ femminile, (Gram) vrouwelijk geslacht;
~ masehile, mannelijk geslacht; genen d.
moda mode-artikelen; ~ neutro, onzijdig
gesla~h t; pittura di ---, het genreschilderen; quadretto di ---, genre-stukJei ~
umana, menschelijk I?eslacht; d.rne dolt""

genericamente.

genuflettere

- , allerlei domheden zcggen; in -, in 't genta'eela, genta'glia, I gemeen yolk,
gepeupeL
[yolk.
algemeen; in - di, wat betreft, wat ...
gentame, m troop gemeen yolk, oploop van
aangaat.
generleamente, avv in 't algemeen, in den gente, I 1 lieden, Yolk, menschen; menigte;
2 krijgsvolk; 3 yolk, natic; gmti, pi B
gewonen zin.
beidenen; l'apostolo delle genti, dc Apostcl
generleo, I agg geslachts-, soort-; nome - ,
der Heidenen (Paulus); _ bassa, hct mingeslaehtsnaam; soortaanduiding; senso
dere yolk; diritto delle genii, volkenreeht;
- , algemeencr, breedere ziu vau ecn
la ~ italiana, de Italiancn; ,....., di mare,
woord; II sost m tooneelspe!er die verseheepsvolk; ~ mial genti miel goode liGsehillende rollen speelt.
den! kinderen! ~ mi1!u.la, kleinc burgergenero, m sehoonzoon.
stand, kleine booren; ,....., di servido, dicnstgenerosamente, avv edelmoodig; gul, mild.
boden; stasera c' e gran,....., al teatro, dczen
generositil, I grootmoedigheid, edelmoedigheid; vrijgevigheid, goedheid; milde gave.
avond is er veel yolk in dcn sehouwburg;
lar,....." troepen, manschappen aanwergeneroso, agg edelmoodig; ede!; minzaam,
goedig; vrijgevig, gul; vruchtbaar, vee!
ven; F een oploopje vcroorzaken; di
opbrengend (land); pittig, krachtig (wijn);
buolla ~, van goede afkomst.
generosa stirpe d'eroi, doorluchtig ge- gentlldllnna, I voorname, adellijke vrouw
slaeht van heiden.
(ook aan 't hoofd van brieven).
genesl, I wording, ontstaan; B Genesis; ~ I gentile, tn CO heiden; na"i:ioni gentili, pi
delle idee, ontwikkeling der gedaehten.
heidensche, barbaarsche volken.
genetieo, agg genetisch, wordings-, out- 2 gentile, agg van voornaam, oud, doorstaans-_
luchtig geslaeb!; edel, edelmoedig, fijn;
genetli'aeo, I agg geboorte-; het geboortevriendelijk, voorkomend, am"dig; sierlijk,
fijn; aspetto ~, aanvallig, lief uiterlijk;
uur betreffende; computi genetliaci, pi becostitUZi01tC
~, teer gestel; fico ~, vroc-grekening van het geboorteuur; II sost m
rijpe vijg; lavoro ~, sierlijkc, fijne arbeid;
wiegezang, geboortezang; 2 geboortedag.
gengla, t P tandvleeseh.
legn-o ~, zacht hout; litna ,....." fijne vijl;
genglva, I tandvleeseh.
pera ~, zachte, fijne peer; pian-ta ~,
teere, sierlijke bloem; pietra ,....." fijnkorregenla, I goddeloos geslacht; bende, gepeupel,
boevenpak.
lige steen; genlil sangue romano, edel Rogenlale, agg I geniaal, vernuftig; 2 vermakemeinsch bloed; genlil sessa, bet zwakke
lijk, grappig; 3 sympathiek, Iievelings-,
geslaeht.
aangenaam; letto - , huwelijksbed; ritrovi gentileseo, agg heiclensch; bevallig, aanvalgeniali, pi vroolijke bijeenkomsten; stlldi
lig, ede!.
gentile'slmo, m QJ heidendom, heidensche
geniali, PI lievelingsstudies.
genlalita, I genialiteit; vroolijkheid, vergewereld.
noogdheid; welgevalligheid, sympathie.
gentllezza, t I bevalligheid, liefhcid, bemingenlo, m I besehermgeest, genius; (goede of
nelijkbeid; 2 sierlijl(heid; 3 behoedzaamkwade) geest.; 2 neiging, lust, aanleg; 3
heid; 4 zachtheid, teerheid (van gestel,
karakter, gemoedsaard, eigenaardigheid,
gelaatskleur &); 5 beleefde, vriendelijke
geest; 4 genie, vernuft, scheppingskraeht,
handeling, daad; 6 voorname afkomst;
groote geest; 5 X genie; ingenieurskorps;
tni lacc-ia la ~ di ... , wees zoo good (be~ civile, de ingenieurs van den waterleefd, vriendelijkl om ... ; ricchena lion fa
staat; ~ tute/are, besehenn-, geleigeest;
~, rijkdom maakt geen ade!.
andare a ~, aanstaan, bevallen; aver - a gentlllno, agg fijn, sierlijk, teer, aanvallig
qc, neiging, aanleg voor iets hebben; di ~,
(meestal van kind).
C01I ~, met veellust en liefde; contro ~, gentilitil, I Ql de heidenen, de heidensche
tegen zijn zin, met tegenzin.
wereld.
genltale, agg teel-, geslaehts-; organi geni- gentlll'zlo, agg geslaehts-, familie-; stetnma
tali, pi geslachtsorganen.
,....." familiewapen.
genltlvo, m genitivus; 2de naamvaL
gentilmente, avv vriendelijk, beleefd &.
genlto, m zoon.
gentllullmo, 111 edelman; ,....., di corte, kamcrgenltore, m voortbrenger, vader; genitori, pi
heer; ~ per procltra, valschc edelman, beouders.
drieger, flesschentrekker.
genltrlee, I voortbrengster; moeder.
gentu'ecia, I lieden van lage afkomst; gegenltura, I voortbrenging, geboorte; dierlijk
ring, yolk.
zaad.
genuflesslone, I kniebuiging, het knielen.
genna'lo, m Januari.
genuflesso, agg geknield, met gebogen
Genova, I Genua.
knieen; knielend .
.Genovese, m Genuees.
genuflettere, vi & ,...rsl, vr nederknielen, de
senovlna/ I Genue~se):le goudgulden ,
knie bnigen.
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genulnamente, avv waar, zuiver, onver- gerlo, m J. beslaglijn.
valscht.
germanelIo,om :II! kleine duikereend.
genuliilta, f zuiverheid, echtheid, onver- Germa'nla, f Germanie, Duitschland.
valschtheid.
germa'nlco, agg Germaansch, Duitsch.
,enulno, agg natnurlijk, oorspronkelijk; germanlsmo, m germanisme, Duitsch taalecht, waar, zniver, onvervalscht.

eigen.

germanlzzare, vt verduitschen.
genzlana, f ~ gentiaan.
geocentrleo, agg geocentriseh, de aanle als Germano, nt Germaan.
middelpnnt genomen.
I germano, 111 ~ wilde eend.
geodesla, f het landmeten, landopname.
2 germano, agg vol, germain; fig echt, waar;
geognosla, fkennis van de aardlagen en hare
fratello ,....." volle broeder.
mineralen.
germe, m kiem; fig oorsprong; eerste 001'zaak; fig zoon, nakomeling; geslacht.
geogonla, f geogonie, leer van het ontstaan
der aarde.
germlnale, I agg kiem-, kiemdragend; II
geografla, f aardrijkskunde; aardrijkskundig
sost m Germinal, 7e maand van den Fr.
leerboek.

·geogra'lIeo, agg geographisch, aardrijksgeografo, m aardrijkskundige.
[kundig.
geologia, f geologie, aardkuntle.
geologico, agg geologisch, aardkundig.
geologo, m geoloog, aardkundige.
geomanzla, f aard-, zantlwaarzeggerij.
geometra, m landmeter.
geometrla, f meetkunde; ,....., pialla, vlakke
meetkunde; ,....., solida, stereometrie.
geometrlcamente, avv meetkunstig, langs
meetkundigen weg.
geometrlco, agg meetkundig.
georama, f georarna, voorstelling van het
aardoppervlak.
georglea, f landelijk gedicht (van Virgilius);
boek over den landbouw.
georglco, agg landbouw-, veld-.
geosta'tlea, t geostatiek; leer van het evenwicht der vaste Iichamen.
gera'nlo, m ~ geranium.
gerarca, m aartspriester, hierarch; sltpremo
-..J, Pans.
gerarehla, f hierarchie, priesterheerschappij;
lig rangorde der elk. ondergeschikte
machthebbenden in Kerk of Staat.
gerarehleamente, avv in hiCrarchische volgorden.
gera'rehleo, agg hierarchisch; fig in ambtelijke rangopvolging.
gerard Ina, t ~ zevenblad.
Gerardo, ttl Gerard.
gera'tleo, agg hieratisch, priesterlijk; serittura geratica, hieratisch (priesterlijk)
schrift der onde Rgyptenaren.
gerba, f If. zegge.
Geremia, m Jeremias.
geremlata, f jeremiade, klaaglied.
gerente, ttl gerant, zaakvoerder, beheerder,
zetbaas; ,....., respollsabile, verantwoordelijk
redacteur (cener courant).
gerfaleo, m :II! giervalk.
gergo, m bargoensch, koeterwaalsch; argot,
vaktaal; dieventaal.
Gerleo, ttl Jericho.
gerla, f draagkorf, bakkerskorf; fig groote
ho~veelheid.

Republ. kalender.

germlnare, I vi olltkiemen; II vt ooen kiemen, tot ontkieming brengen.

germlnazlone, f ontkieming, ontspruiting.
germogllamento, m het kiemen, ontspruitell.
germogllare, I vi kiemen, ontkiemen, ontspruiten, uitkomen (planten); II vt tot
ontwikkeling brengen, doen ontkiemen.

germo'gIlo, m spruit, scheut, aflegger; fig
spnlit, gevolg, uitwerking.

gerogIl'flco, I agg hieroglyphisch; fig zinnebeeldig, raadselachtig, duister; II sost m
hierqglief; gcroglitici, pi hierogliefen;
beeldschrift der oude Egyptenaren; fig
moeilijk te lezen schrift.
Gero'lamo, m Hieronymus.
gerontocomlo, m oude mannenhuis.
® GerosoIlma, f Jerusalem.
geru'ndlo, m gerundinm ( werkwoordsvorm)
Gerusalemme, f Jerusalem.
gessa'lo, m gipswerker, gipsverkooper.
gessaluolo, m gipswerker; verkooper van
gipsen beeldjes.
gessare, t·t met gips vul1en of bestrijken; met
gips klaren (wijn).
gessetto, m stukje krijt (om op het bord te
schrijven) .
gesso, 111 gips; gipswerk, gipsafgietsel; .,;;- &
000
krijt; pleisterwerk; disegnare dal ,....."
naar gipsmodeUen teekenen.
gessonl, m pi albastgroeven.
gessoso, agg gipshoudend, gipsachtig.
gesta, geste, f pi heldendaden, daden; ia,gesta,
onderneming, expeditie.
gestatorio, agg sedia gestatoria, f draagzetel
van den Paus.
gestazione, .f zwangCl'Schap, dracht.
gestleolamento, m gesticulatie, gebarenspcl,
-taa1.
gestleolare, vi gesticuleeren, gebaren makcll.
gestlcolatore, 111 -trice, .f gebarenmaker,
-maakster.
gestlcolazlone, m zie gesticoiamento.
gestlone, f beheer, bestuur.
gestlre, vi handbewegingen maken; $ beheeren.
gesto, m gebaar, beweging; houding, daad.
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gestore, m beheerder, administrateur; (bij gettlto, m het werpen, uitwerpen; aange-

gestore

spoorwegen) ladingmeester.

spoeld goecl; J,. het uitwerpen van bal-

last; opbrengst; uitspuwsel, braaksel.
gestro, m grimas, grijns.
gestroso, agg grijnzend, gezichten trekkend; getto, m I worp, gooi; z J,. het overboord
aanstellerig.

Gesil, m Jezus; ~ Cristo, Jezus Christus;
~! ~ mio! mijn God! 0 God! ~ bambino,
bet Kindeke Jezus; compagnia di ~,
societeit van J ezus, orde der J ezujeten;

andare da ~, sterven (v. kinderen); esser
tuito ~ e 111adonna, zeer vroom zijn of
schijnen; lar ~ con cento mani, den hemel
van ganscher harte danken; parere tm ~
marta, F er zeer bleek, ellendig uitzien;
buona notte ~!, alles is uit! 't is gedaan!
gesuita, m. J ezuiet'.
gesul'tico, agg Jezujetisch.
gesuitlsmo, m J ezujetisme, leer der J ezujeten.

Gesummaria! interj Jesus Maria!
gelo, m broek om de pooten der jachtvalken.
gettaione, m !t bolderik.
gettare, I vi I werpen, slingeren, gooien; 2
verkwisten, laten bederven, te gronde
rich ten; wegwerpen; 3 uitspuwen, opgeyen, van zich geven; 4 schenken, geven,
uitbotten, uitspruiten; opbrengen; 5
gieten; ~ l'ancora, het anker uitwerpen;
~ all' aria, onderste boven, door elkaar
gooien; lig omverwerpen; ~ in laccia, in
't gezicht weq:en (een beschuldiging &);
~ Ie londamenta, de grondslagen leggen;
~ macchie, vlekken geven; vlekken krijgen; ~ odori, reuk verspreiden; ~ polloni,
oogen aanzetten (wijnstok); ~ un ponte,
cen brug slaan; ~ una rendita, rente afwerpen; ~ sangue dal naso, uit den neus
bloeden; ,-....; sosPi1'i, zuchten slaken; ,-....;
una statua, een standbeeld gieten; ~
luori (of per bocca) uitspuwen; ~ giit una
parola amara, een bitter woord slikken,
geduldig verdragen; ~ via, wegwerpen;
II vi vloeien, stroomen, spuiten; uitbotten
(planten); III ~rsi, vr I zich werpen, zich
storten; z snellen naar; 3 zich neerzetten,
neerlaten (v. vogels); ~rsi in ginocchioni,
zich op de knieen werpen; si getto di sotto,
hij wierp zich naar beneden; ~rsi alla
strada" zich aan struikrooverij overgeven;
~rsi gii:', gaan Jiggen, zich op 't bed werpen; fig aile hoop opgeven, den moed verIiez~n; -rsi via, buiten zicbzelf geraken
(van pijn, wanhoop).
gettata, I worp, gooi; !t scheut, uitspruitsel-;
J,. bavenhoofd, pier; dracht (van vuurwapenen); boogschotafstand.
gettatello, m vondeling.
gettato, p pass & agg geworpen, gegooid, geslingerd; gegoten; latica gettata via, weggeworpen, vergeefsche moeite.
gettatore, m metaalgieter; modeleur (v.
gipsbeelden) •

werpen; 3 het uitwerpen van het net, het
anker; 4 straal (water); 5 Y' uitvloeiing; 6
L>. vooruitspringend deel; 7 het gieten,
afgietsel; gietwerk, gegoten werk; 8 mortel, metselspecie, mllurvulling; lavoro eli
- , gietwerk, gietstuk; muro eli ~, vulmuur, holle muur aangevulc1 met grint
en kalk; il primo~, eerste ontwerp, plan;
nel primo ~, bij den eersten gooi, terstond; getti eli sangue, bloedverJiee" bloeding; di ~, gegoten; di un ~, uit een
stuk, zonder naclen; gelijkmatig.
gettone, m speelpenning, fiche.
geyser, m geyser.
gheisa, f geisha.
Gheldria, I Gelderland.
ghepardo, m ~ jacht-luipaard.
ghe'ppio, m k torenvalk.
gherJino, m J, greling (dun kabeJtouw).
Gherardo, m Gerard.
gheri'gJio, m kern van noot.
gherminella, I goocheltoer, fopperij; sehelmerij.
ghermire, vt met de klauwen, nagels grijpen,
pakken; lig wegnemen; ~ uno per il petto,
iem. bij de borst pakken; ~rsi con uno,
met iem. hanclgemeen worden.
gherone, m okselstuk, geer (in hemd &).
ghetta, I I slobkous; z 100dgJit.
Ghetto, m Ghetto, jodenkwartier; fig jodendom; jar un ~, allen tegeJijk praten, een
jodenkerk maken.
ghettone, m lange slobkous.
ghettume, m groot geraas van stemmen.
ghezzo, I agg zwart, zwartbruin, donker (v.
rijpende dmif); II sost m k soort kraal.
ghlaccia'ia, I ijskelder, ijskast; ijskoud vertrek; ijswinkel.
ghlaccia'io, m gletscher.
ghlacciare, I vt doen bevriezen; II ~rsi, vr
bevriezen, ijs worden.
ghiacciato, I p pas- & agg bevroren, ijskoud;
lig gevoelloos, onbarmhartig; II sost m
witte doorschijnende plek in gesteenten.
ghia'ccio, I m ijs; strenge koude, winter; lig
ongevoeligheicl, hardvochtigheid; lastra
di _, ijsschol; terrare a ~, op scherp
zetten (paarden); II agg ijskoud; ~ marmato-, buitengewoon koud.
ghlaccioso, agg ijzig.
ghiacciuo\o, m ijskegel; witte doorschijnende vlek in edelgesteente; ijsemmer.
ghiado, m buitengewoon strenge koude; dolk.
ghla'la, f grint, kiezelzand; kiezelgrond.
ghlaiata, m begrinting, kiezelstorting (in
moerassig terrein).
ghlaloso, agg kiezelach tig; met kiezel vermengd.
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gia, avv I eens, eenmaal, eertijels; 2 reeds,
ghiaiottolo, 1n kiezelstecntje.
ghianda, f ~ I eikel; 2 QJ looclw kogel (\"oor
bereids; 3 welelra, terstond; 4 eertijds,
slinger); 3 loddercilldoosjc; 4 droes (v.
paarden).
ghianda'ia, f :t, Vlaamsche gaai, meerko!'
ghiandi'fero, agg eikeldragend.
ghiandina, f eikeltje; loddereindoosjc.
ghia'ndola, f zie glandola.
ghlara, .t zie ghiaia.
ghlareto, ghlarl'ccio, m droge kiczelbeddillg
(v. e. rivier); kiezelgroncl.
ghiazzerino, m pantserhemd, ma'icnlwlder.
ghibellino, m QJ gibelJijn, aallhanger der
keizerlijke partij; agg gibellijnsch.
ghiera, / beslag (aan stok); greep (aau gereedschap); QJ soort werpspies.
ghigUottina, f guillotine; valbijl.
ghig\iottinare, vi guillotineeren.
ghigna, f snoet, smoel, leelijke tronic.
ghignare, vi grijnzen, hoonlachen.
ghignata, f gegrijns, hoongelacb.
ghigno, m spotlach, grijnslach.
ghinda, t ghlnda'gglo, m 't ophijschen;
hijsc.htuig.
ghindare, vt .j,. ophijschen.
ghinea, / I blauwe katoellen stof, half linnen; 2 guinje (Eng. munt).
ghl'ngeri, ill ,...." opgedirkt, opgetuigcl.
ghiotta, f clmippan (onder braadspit).
ghiottarnente, avv gulzig, vraatzuchtig.
ghiotteria, f gulzigheid.
ghiottezza, f snoepzuch t; lekkerbekkerij;
vraa tzuchtig heiel.
ghiotto, I agg I snoepachtig, verzot op lekker eten; 2 fig belust, begeerig, yerzot; 3
smakelijk , lekker; case ghiolte, pi lekkerbeetjcs; II sosl m fijnproever, lekkerbek.
ghlottoncello, m kleine lekkerbek; snoeper.
ghiottone, In fijnproever, smulpaap, veelvraat.
ghiottoneria, / lekkerbekkerij, snoepzuc.ht;
lekkerbeetje, lekkernij; fig bekoorlijkheid,
verlokking ..
ghiottornia, f zie ghiottoneria.
ghiottume, / lekkernij, lekkerbeetje.
ghiozzo, m :1:;J grondeling, rivierdondcrpad;
fig domkop, onnoozele hals, lummel.
ghiribizzare, vi wonderlijke invallen, luimen
hebben; clroomen, suffen.
ghiribizzo, In gril, kuur, inva!.
ghirlbizzoso, agg grillig, vol kuren en luimen.
ghirigoro, m krul, pennetrek; fig kringbeweging, draaierij.
ghirlanda, f guirlande, bloemslinger; buitenstc rij steenen van een stcenen vloer;
L:>. eenigszins vooruitstekende dakrand;
(prov) un fiore non fa ,...." een zwaluw
maakt geen zomer.
ghiro, m ~ I hazelmuis; 2 relmuis, zevenslaper.
ghlronda, t l' slagciter, soo1't lier.
ghlsa. f gietijzer.

voorhcen; 5 trouwens, toch maar; 6 ja,
jawel; fu ,...- impemlore, hij was eens keizer; son,...., arrival;, zij zijn reeds aangekomen; ,...., saranno qui, .zij zullen terstond
hier zijn; non dico bene? - ,...-, heb ik
het niet goed gezegd? - nu ja; 11011 ,...soms niet; al tempo di ,...-, eertijds; ~ mai,
zie giammai; ~ che zie giacchi.
giacca, f kiel, jak, buis.
giacche, coni daar, dewijl.
giacchetta, / jaquette, pandjesjas.
giacchetto, m kort manteltje (voor dames).
giacchiare, vi met het werpnet visschen.
gia'cchio, m werpnet; gettare il ~ sulla
siepe, nutte100s en tevens £chadelijk
werk verrichten.
gia'ccio, m leger (van bert &); .j,. roerpen,
helmstok.
giacco, m ~ meerkat (aap).
giacente, p pres & agg Iiggenel, gelegen; beni
giacenti, onbeheerde goedercn; eridilli ~,
onverdeelde erfenis; leltem ~, niet afgehaalde brief.
giacenza, t het liggen, onafgedaan blijven;
,...., in/ruttifera, het renteloos liggen (yan
kapitaal).
giacere, vi liggen; gelegen zijn~ neerwerpen,
ter aarde geworpen zijn; begraven liggcn;
qui giace, hier Jigt, hier rust; qui giace
Nocco, hier zit de knoop, de moeilijkheid;
o porre a ~ qd, iem. op den grond werpen, uit den zadel lichten; ,...., nell' oblio,
vergeten zijn; ,...., in servitu, zich in knec.htschap, slavernij bevinden; (prov) chi muor
giace e chi vive si dli pace, de dooden worden spoedig vergeten.
giaci'gUo, m leger, armzalige legerstedc.
giacimento, m hetliggen; ligging; mijnbed.
ding.
giacintino, m hyacint (geelroode edelsteen);
agg purperrood; zwartrood.
giaclnto, m hyacint (bloem en edelsteen).
giacitura, / ligging, stand, positie; plaats.
giaciuto, p pass van giacere.
giaco, m QJ pantserhemd, malicnkolder.
Giacobbe, m B Jakob.
giacobino, m J acobijner (Dominicancr)monnik; QJ Jacobijn (tijdens de Fr. reyolutie).
giacoblta, m QJ J acobiet, aanhangcr yau
Jacobus II in Engeland.
Gia'corno, m Jakob.
giaconetta, f j a,conet, soort neteldoek.
giaculatoria, f kort gebed, schietgebed.
giado, m jade, (Chineesche) niersteen.
Giafla, t Jaffa.
giaggiolo, m If. gladiolus, zwaardlelie.
giaguaro, m ~ jaguar.
gialappa, / ~ jalappe.
glaJlamlna, j galmei, zinkspaat, zinkoxyde.
,laJla5tro, agg geelachtig.
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glallegglare, vi geel worden; geel zien.
glalll'cclo, glalligno, a~g blcekgeel, gee!aehtig.
giallo, I agg geel; fig bleek, vaal; farina gialla,
maismeel; febbre gialla, ge!e koorts; raro
come i can gialli, zoo zeldzaam als een
witte raaf; II sost m het geel, gele kleur,
gele verf.
giallogno, glallo'gnolo, agg geelachtig, bleekgeel; verbleekt, vaal.
glallollno, m Keulsche aarde, donkerge!e
verf.
glallore, glallume, m geelheid, gele kleur;
gele vlekken; (Scher,~) geeltje, goudstuk.
glambare, vt zie burlare.
Giambattista, m Johannes de Dooper; Jean
Baptiste.
gla'mblco, agg jambisch.
glambo, m jambe (versvoet ~ -); jambiseh
vers; F sehert,;, spot; giambi, pl jamben;
dare it "" a qd, iem. bespotten, nitlachen.
glammal, avv eens; non "", (of alleen ~),
nooit; laresti tu questa? ~! zoudt gij clat
doen? nooit!
Glamma'lca, t Jamaica; Jamaica-rhum.
glandulotto, m Italiaansche (zachte) chocolade-bonbon (in loodpapier).
giannetta, I wandelstok; Spaansch riet; III
piek, spies.
glannettata, t slag met wandelstok; steck
met piek.
giannetto, m zeer snel paard van Spaansch
of Berbersch ras, genet.
Gianni, Gian, m verk. v. Giovanni: Jan,
Jantje.
giannl'zzero, m III X Janitsaar.
Giano, m Janus (Rom. god); ~ bi/ronte,
(Schen) iem. met cen dubbelzinnig karakter.
giansenlsmo, m Jansenisme, leer van Jansenius.
giansenlsta, m Jansenist.
Giappone, m Japan.
giapponese, I agg Japansch, Japaneeseh;
terra ~, Japansche aarde, catechu; II
(j~, m Japanner.
giara, t drinkglas met twee han<lvatten en
zonder voet; sauskom; J,. zoetwaterreservoir.
giarda, f I plagerij; scherts, grap; 2 hazenspat (v. paard).
giardina'agio, m tuinbouwkunst, tninbouw,
tuinaanleg.
giardinetto, m tuintje; schaal met fruit (als
nagerecht); gemengd ijs (v. verschillende
kleuren).
giardiniera, I tuinmansvrouw; tuinierster;
bloementafel, bloemenmand, jardiniere;
open wagen met dak; gerecht van versehillende groenten.
glardiniere, m tuinman.
giardino, m tuin; bloementuin; fig bekoorlijk

landschap; plein (met plantsoen); ,....,
pensile, hangende tuin; ~ pubblico, plantsoen, park.
glardone, m hazcnspat (v. paal'd).
giargone, m gele cliamant.
giarrettiera, t kouseband; ordillc della "",
oide van den kouseband.
Giasone, m Jason.
giaurro. 11t giaour, christenhond (bij de
Mohammedanen) .
Giava, t Java.
giavazzo, m git; aardpek.
giavellotto, m werpspies.
gibbone, m ~ gibbon (langarmige aap).
gibbositli, / bultigheid; heuvelachtighei(l.
gibboso, agg buttig, geboeheld; met knobbels.
giberna, / X giberne, patroontasch.
glbetto, m galg.
Gibilterra, t Gibraltar.
gi'chero, m It kalfsvoet; gevlekte aronskelk.
giga, t J' soort micldeleeuwsche viool.
gigante, m gigant, reus.
giganteggiare, vi rellsachtig zijn; uitstckcn
boven anderen.
giganteo, agg zie gigalltesco.
gigantescamente, avv glgantesco, agg reusachtig, reuzen-.
gigantessa, / reuzin.
Gigl, m verk. vool' Luigi: Lodewijk, Lou.
giglia'ceo, I agg It lelieachtig; II (sost) gigliacee, pl liliaeeecn, lelie'ichtige planten.
gigliato, I agg met lelicn versienl; II sost m
III Florentijnsche goudgulden (met lelie
in 't wapen).
glglieto, m lcliebed, lelieve!d.
gi'gUo, I m It & (ZJ lelie; ~ rosso, orange·
lelie; i gigli d' arc, de Fl'ansehe lelies; ~ a
santo! kruis of lIlunt;)1 (agg) terra gigli.a,
leemaarde.
gigotto, m schapebout.
gile, m vest.
gimnosperma, agg !¥. naaktzadig.
ginandro, agg !¥. helmstijlig.
gineceo, 11t vrouwellvertrek (bij de Griekell).
ginecologia, /
leer del' vrouwellziekten.
ginecologo, m vrollwenarts.
ginecomio, m hospitaal vool' vrouwen.
ginepra'io, m met jeneverhessen begroeid
terrein; lig verwarde, illgewikkelde zaak;
intrige.
ginepreto, m zie gillepraio.
ginepro, m It jeneverbes (struik en vrtlcht).
ginestra, t If. Duitsche bremo
ginestrella, t If. verfbrem.
ginestrone, m If. gaspeldoorn.
Ginevra, t Geneve.
ginevrino, I agg Geneefsch; II G~, 11t inwoner van Geneve.
gingillare, vi zijn tijd verbeuzelen, beuzelen,
dralen; "" per la strada, langs straat slenteren.
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gingillino
gingflllno,

gioiito

303

kleinigheid, beuzeling; speelgoed; konkelaar, intrigant; baantjesjager.
gingl\lo, m kleinigheid; speelgoed; sieraadje;
bibelot; gingilli, pi charivari (aan horlogeketting), allerlei sieraadjes.
gingillone, 111 ~ona, f beuzelaar, lalltcrfanter, treuzelaar.
gingoismo, 111 jingoIsm!', Alllerik. chauvinisme.
gingoista, m jingo.
ginnasiale, agg gymnasiaal.
ginna'slo, 111 gymnasium: I Ql plaats voor
lichaamsoefeningen en studie bij Gr. &
Rom.; 2 school overeenkornende met de
lagere klassen van een I\ederJandsch
gymnasium.
gin nasta, m gymnast; clown.
glnna'stica, j gymnastiek.
ginna'stico, lagg gymnastisch, gynmastiek-;
II sost m gymnast, turner.
ginnetto, m genet (klein Spaansch paard).
glnnosofista, m gymnosophist, oud-Ind.
philosoof, die bijna naakt liep.
ginnosperma, agg ~ naaktzadig.
ginnoto, m ibY sidderaal.
ginocchiata, ! stoot met (a! tegen) de knie.
ginocchietlo, m varkenspootje; knielap, knieleer; kniestuk; ~ borstwering (v. geschut); open knie (v. paard), litteeken
daarvan; cavallo ehe ha i ginacchielli, gecouronneerd paard.
ginochietto. m ~ I knoop in halm van grasplanten; 2 veelbloemig Salomonszegel.
ginocchio, In (Pi ginocehi en ginoechia) knie;
J,. kniestuk; verlengstuk; rotella del ~,
knieschijf; tar venire il latte aile ginaceitia,
vervelend, onuitstaanbaar zijn; mettersi
in --.., nederknielen; stare in ~, knielen,
op de knieen liggen.
ginocchione, glnocchlonl, avv op de knieen,
knielend; essere in, star ,....." op de knieen
liggen; levarsi di ~, uit de knielellde hou6ioacchino, m Joachim.
[ding opstaan.
Giobbe, m B Job.
giocare, I vi spelen; speelruimte hebben; ,.....,
bene, male, goede, slechte uitwerking
hebben; l'artiglieria giuoca, de artillerie
speelt, laat zich hooren; ~ al biliarda,
biljartspelen; ~ aile carte, kaartspelen;
~ alta palla, balspelen; ,....., agli seacehi,
schaken; '" di basione, met den stok (in
de lucht) slaan; ,....., di mali~ia con una, zijn
boosaardigheid op iem. botviercn; ~ di
mana, stelen; ~ di schiena, achteruit
slaan (v. paarden); ache giuoca si giuaca?
F wat moet dat beteekenen, welk speIletje speelt gij nu; II vi inzetten; quanta
,hai giucato, hoeveel hebt gij ingezet?
,....., che ... , wed den dat. .. ; III vi & """'rsi, vr
spelen, zich vermaken; -"'rsi una cosa,
iets op 't spel zetten; -rsi I' anima, F
aUes verspelen, verHezen.
111

giocata, f spel, partij; inzet.
giocatora, ! speelster.
giocatore, m speIer, rncdcspelcr.
gioca'ttolo, m speelgoed.
giochereHare, vi af en toe spelen: '"'"' can qc.
met iets spelen, iets speklHl heen en weer
bewegen.

giochetto, m spelletje; hallc1ighcic1jc; ~ di
parola, woorc1speling.
gioco, m zie giuaca.
glocoforza. t esseTe.~. lloodzakclijk, cen
bittere noodzaak zijn.

giocolare, vi goochelcn; zicb vennaken.
giocolatore, giocoliere, m goochelaar, c.1uizendkunstenaar.

giocollno, m spelletje. tijdverdrijf.
giocondare, I vt opvroolijken, yennaken; II
vi vroolijk, opgernimd zijn; III -rsi, VT
zich verrnaken.
t vroolijkhcid, opgeruimdheid;
vroolijke stemming; luago di grande ~,
zeer aangename verblijfplaats.
giocondo, agg vroolijk, opgeruimd; vermakelijk, aangenaam, joviaal; II/ogo -', aangename, aangenaam gelegen plaats.
giocosamente, avv sp€'lend, schert"enderwijze; in scherts; vennakelijk; parlare,
serivere '"". zeer onderhoudend spreken,
schrijven.
giocos/ta, f vroolijkheid, grappigheid;
scherts, vroolijke, grappige uitdrukking.
giocoso, agg vroolijk, grappig, vermakelijk.
gioga'ia, t I halskwab (v. runderen &); 2
bergketen.
giogare, vt in 't jnk spannen.
gioga'tlco, m ploegloon (voor span ploeg.
ossen).
.
giogo, m juke; fig slavernij; knechtschap,
dwang; paar, span (ossen); bergrug, bergtop; A jukbalk; ~ matrimoniale, huwelijksjuk.
giogoso, agg bergachtig.
gioia, t I vreugde, blijdschap, tevredenheid;
2 edelgesteente; kostbare bezitting. juweel; ah - I welk een vreugde! bella - I
een fijne vent! giaie damestiche, pi huiselijke vreugden, tevredenheid; seatolino
delle gioie, juweelenkistje; darsi alia ~,
zich aan de vreugde overgeven.
gioiale, agg joviaal, opgeruimd.
gioleHare, vt met edelgesteenten bezetten,
versieren.
gioielleria, i juwelierskunst; juwelierswillkel.
gioielliere, m juwelier.
gioiello, m juweel, kleinood.
gloiosamente, avv gioioso, ltgg vroolijk,
blijde.
giolre, vi zich verheugen. vroolijk, t.evreden
zijn; ,....., di qc, zich ergens over verheugell.
giollto, m rust; fig behagelijke ru5t; genot
der rust.

glocond/ta,

Giona

giovare

Giona, 111 B Jonas.
enkcle dagen; caratieri a ,..,.., gespatieerde
Gionata, m B Jonathan.
letters; a '" chiaro, op klaarlichten dag;
Giordano, 111 J ordaan.
diamantc legato a ~, jour (alIeen in dell
giorgina, I ~ dahlia.
rand) gezette diamant; a' mici gionti, in
Gio'rgio, m George, Joris.
Illijn tijd, in mijn jonge jaren; punta a
giornala'ccio,11I > slecht, gemecn dagblad,
,..", wijde steek, hechtsteek; ricamo a,..,..,
schendblad.
opengewerkt bordnllrsel; a giorni ; allegro
e a giomi burbera, den eenen dag is hi}
giornala'io, 111 krantenverkoopcr, -venter.
giornale, I agg dagelijksch; II sost 111 dagvroolijk den anderen brommerig; illltboek, journaal; $ jonrnaal; dagblad,
minare a "', daghelder, a giorno vel'"
krant; associarsi a un ~, zich 01' cen daglichten; di ~, overdag, bij dag; di ,..,.. ilt
blad abonneeren.
,..,.., van dag tot dag, dagelijks; di bel,..,..,
giornam~re, m daglooner.
op klaarJichten dag; di primo ""-', bij 't aangiornaliero, agg dagelijksch.
breken van den dag; in ,..,.. in ~, djchtbij
giornalismo, 111 journalistiek, dagbladwezcn,
(van tijd), kort op handen; (prov) il blwno
de pers.
,..,.. si eonascc da mattina, een goeclen mor·
giornalista, 111 jonrnalist, dagbladschrijver.
gcn geeft een goeden dag; ogni ~ nc passa
glornali'stico, agg jonrnalistisch, dagblad-,
uno, elke dag is er een.
kranten-.
Giosafat, 111 Josaphat.
giornalmente, avv dagclijks, alle dagen.
giostra, ! steekspel, tOllrnooi; lansstcken;
giornalume, m > de krantenbopl.
lig kamp; plagerij, grap; fare la ,..,.. ad
giornata, t dag, dagtijd; dagreis, dagmarsch;
uno, iem. voor den gek honden.
dagwerk; dagloon; (dag van een) veldslag; giostrare, I vi in het s'teekspel kampen, tonraceadere alla ~, dagelijks voorvaIlen, genooivechten, strijden; ronddo!en; II vt ,..."
beuren; andarc, cssere of. stare a ~, op
qd, om iets strijden; iem. plagen, foppen.
dagloon werken; lar ~ of ven·ire a ~, in Giosue, m Jozuah.
't open veld strijden; lavorare tutla la ~, giovamento, m genieting, genot, nut.
den ganschen dag arbeiden; vivere alia ~, giovanastro, 111 > jonge dengniet.
bij den dag (zorgcloos) leven; a grandi gio'vane, I agg jong, jengdig; lig onrijp,
giornate, met geforeeerde marschen.
groen, onbezonnen; beneden den vergiornea, I I OJ vechtjas (v. soldaten); 2 toga,
eischten leeftijd (voor ambten &); II sost
ambtsgewaad; allibbirtrsi, eingers,:, met111 & t jongeJing, jongmensch; jong meisje,
tersi la ~, met cen zeer ernstig gelaat
jonge vronw; jonge plant, sehent; i
over iets spreken, doen alsof men alles
giOl'ani, 1'1 de jeugd, jonge lieden; leervan iets af weet.
lingen; un bel ~, een knappe jongeling;
una bella ~, een mooi meisje; ,..,.. di banco,
giornello, 111 kalkbak (v. uitgeholdc boomstronk).
klerk, bankbeambte, winkelbediende;
giorno, In dag; dagdunr; namiddag; giorni, 1'1
~ di studio, leerling; Plinio it,..,.., Plinius
levensdagen; I' altro ~, onlangs, kort gede jongere.
giovanetta,
I jong meisje, bakvisch.
leden; giorni di favore of di gmzia, $
respijtdagen; buon ~! goeden dag!; un giovanetto, m knaap, jongen, jongeling.
~, un bel ~, eens, op cen goeden dag; ~ giovanezza, f jeugdigheid; rijpere jengd.
leriale, werk-, weekdag; ~ jestivo, feest- giovanile, agg jengdig; anni giovanili, Pl jon;
gelings-, meisjesjaren.
dag; '" del giudi~io of il gran ,..,.., dag des
oordeels, jongste dag;''''''' di lavoro, werk- Giovanna, j Johanna, Jeanne; ~ d' Area.,
dag; giorni magri, PI vastendagen; giorni
Jeanne d'Arc.
neri, PI strenge vastendagen (wanneer ook Giovanni, 111 Johannes, Jan; San~, Johanzuivel en eieren verboden zijn); ,..,.. della
nes de Dooper, St. Jan; St. Jallsdag.
seaden,a, vervaldag; non aver tutti i suoi giovanotta, t flink, knap meisje.
giorni, F ze niet alle vijf goed bij elkaar giovanotto, m flinke, stevige jongen; jonghebben; essere all' ordine del~, aan de orde
gezel; agg jong en flink.
van den dag zijn; farsi ~, dag worden; giovare, I vi nuttig, voordeelig, clienstig zjjn;
li'llire i suoi giorni, sterven; stare in ,..,..,
dienen, baten, helpen; qui non giova
nanwkenrig onderrich t zjjn; stare in ~
piangere, hier baat geen schreien;che
cogli aflari, aIle zaken geregeld elken dag
giova tribolarsi la vita? wat helpt het of
athandelen; verra ~ che ... , er ial een <lag,
men zich het leven al zuur maakt?
cell tijd komen, dat ... ; vieni tunedi il ,..,..,
(impel'S) giova notarc, het verdient aankom Maanclag namiddag; viuere di ~
geteekend te worden; II t't helpen, onderin ,..,.., bij den dag, van de hand in den
steunen; begunstigen; III """rsi, VI' ziell
tand Jeven; a ,..,.., I bij 't aanbl'eken van
ten nntte maken, zich bedienen van; F
den dag; 2 it jour, opengewerkt; 3 dagheLgeen tegenzin hebben tegen, niet vies zijn
van; se te ne giovi, ti tkI.ro it mio bicchicre,
del', a giorno; a giomi, binnenkQrt, binner:

'1

Giove
als gij er niet vies van zij t, zal ik u mijn
glas geven.
Glove, m Jupiter; Zeus; li!l Jupiter (planeet);
P Donderdag.
giovedi, m Donderdag; ~ sail to, \Vitte Donderdag.
giovenca, f jonge koc, vaal's.
giovenco, m jonge os.
giovenile, agg zie gioval1ile.
gioventu, t jeugd, jongelingschap; fig jcugdige frischheid; (prov) la ~ vuo!'e il suo
slogo, de jeugd wil uitrazen, de jeugd moet
haar tijd hebben.
giovere'ccio, agg schoon, frisch; aanvallig,
bevallig.
giove'vole, agg nuttig, diellstig.
giovevolezza, f nuttigheid; voordeel, nut.
gioviale, agg joviaal, vroolijk, opgeruimd.
giovialitii, t vroolijkheid, opgeruimdhcid,
jovialiteit, vroolijke natuur.
giovine, & zie giovane &; ~ Italia, JongItalic (geheim staatkundig genootschap).
gira, f $ errdossement, overdracht.
giracapo, m duizeling.
giradito, m l' fij t aan den yinger.
giraffa, f J;z, giraf.
giramento, m het draaien, wenden; draaiende beweging; omwenteling, omdraaiing;
,....., di capo, duizcling, duizeligheid; fig
kwade luim.
giramondo, m l:mdlooper.
gira'ndola, f vuurzon, bundcl vuurpijlen (bij
vuurwerk); fig onbestendig, rusteloos
persoon; intrige, streek; dare nelle girandole, het verstand, het hooM kwij t raken.
girandolare, vi ronddolen, rondloopen; heren derwaarts trekken.
girandolino, m veranderlijk mensch, weerhaan.
girandolone, m ~ona, ! straatslijpcr, boemelaar, -ster.
gira'nio, m ::t: geranium.
girante, I agg draaiend; II sost m iem. die
een wissel endosseert, overdraagt, endossant, girant.
girare, I vt I draaien, ronddraaien; in een
kring ronddraaien; 2 doorloopen, doorkruisen, doortrekken; 3 omtrekken, omzeilen,ontwijken; 4 omgeven, omslniten; 5
$ gireeren, overdragen, endosseerell, overschrijven; ~ una cambiale, $ een wissel
endosseeren; '" un cerchio, een cirkel
trekken; ~ tm colpo, een slag toebrengen;
,....., una difficolta, eene moeilijkheid ontwijken; ~ il discorso, het gesprek een
andere 'v.,rending geven; ,........, una fortez~a,
een vesting omtrekken; ~ il mondo, de
geheele wereld doortrekken;
uno
scaglia, cen klip omzeilen; ~ 10 sguardo,
den blik laten dwalen; ~ la spada, met
het zwaard zwaaien; II vi I (zieh) draaien
wentelen; 2 rondloopen; ronddrentelen; ;)
Il'ALIAANSCH.

giro
in omloop zijn (munten, geruchten &); 4
een andere richting nemen; cerchio che
gira venti metri, een kring van twintig
meter omloop, omvang; la strada gira a
manca, de weg maakt cell draai, wending naar links; ma che ti gira? Illaar wat
valt u nu in?; ~ di bordo, J, het schip
wendell; ,....., il capo, duizelig worden; ~
largo a' cantt:, de hoeken met een groote
bocht nemen, voorzichtig zijn; ~ nella
mente, (vaag) in 't hoofel zitten, door de
geelachten gaan; III ---rsi, VI' in een krillg
ronddraaien, om zijn as draaiell; girati da
quest' aUra parte, draait u wat om; IV sod
m het teekenen, trekken van omtrekken;
het draaien, wenden; in un,-.....t d'occhio,
in een oogwcnk ..
girarrosto, m elraaispit.
girasole, m ::t: zonnebloell1; zonnesteen.
girata, f draaiing, wending, draai, loop,
wandelingje; het geven (der speelkaartew);
$ enelossell1ent, endosseering, gireerillg."
girata'rio, m $ houder van een endossemenL
giratina, m kleine wending, kleine draai;
wandelingtje, omloopje.
girato, m aan 't spit gebraden vleesch.
giravolta, giravoltola, f draaiing, kringbc·
weging; slingerende loop (v. rivier); jig
plotselinge draai, meeningsverandering;
dare, fare una ~, een kleinen omweg
ll1aken.
giravoltare, vi rond-, omdraaien, zich omdraaien, omkeeren; fig de kluts kwijt
raken, gek worden.
gire, vi gaan; girsene, girne, vertrekken; fig
sterven.
girella, f tandrandje; rol, schijf (v. winda"
v. katrol &); damsteen; fig weerhaan, veranderlijk mensch; dare nelle girelle, gek
worden.
girellare, vi doelloos rondloopen, rondslenteren.
girellina, f rolletje, schijfje, wieltje.
girello, m (leeren) schijfje; ~ stronk van
artisjok; onderste dee! van runderschell-·
kel; radschijf; ij] sjerp boven wapellrusting.
girellone, m leeglooper, slenteraar.
giretto, m kleine wandeling, loopje.
gire'vole, agg draaibaar, beweeglijk, slillgerend; fig wankelmoedig.
girfalco, girifalco, m 1- giervalk.
girigogolo, m overladen versiering, krullen;
J' versieringen, trillers.
girino, m kikkervischje, dikkop.
giritondo, agg rond, in een krhg rondloopend.
giro. m I cirkelomtrek, cirkellijn; cirkelloop;
2 draaiing (in een kring), omloop; wenteling; omwenteling; 3 kring (in hel en hemel bij Dante); 4 walldelillg; rondreis;
uitstapje; 5 omloop, circnlatie (v. geld &);
~O
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$ verkeer; giro; cndossement; 6 omtrek;
omvang; 7 rand (v. c. vat); 8 rondjc,
rondc, toertje (bij kaartspel, dansen &);
banco - , girobank; - d'una cambia-le, $
cndossement, ovcrdracht van een wissel;
- d'un cappello, hoofdwijdte; colma in - ,
boordcvol; _ commerciale, handclsver·
kecr; _ del mondo, reis om de wercld;
mOlleta in - , gang bare munt; - di parole,
omhaal van woorden, omschrijving; - di
valzer, eell walstoertje; empire in - , tot
den rand toe vullen; mettere in - , in omloop brengen; mettersi i-n - , zich in een
kring plaatsen; - - , rondom, den geheelen kring langs; fuori di - , buiten
koers, niet gangbaar; ill - , in een kring;
op de beurt af.
glromanzla, f kringwaarzeggerij.
Girillamo, m Hieronymus.
Gironda, f Gironde.
Girondlno, mill Girondijn; agg Girondijnsch.
glrondolare, vi zie girandolare.
glrone, m groote kring; wervelwind; kring
uit Dante's hel; - d'acqua, draaikolk,
maalstroom.
glrone of glronl, avv stare - , leegloopen,
rondslenteren.
glronzare, glronzolare, glrottolare, vi zie

giralldolare.
glrosc6plo, m gyroseoop.
glrotta, f windvaan.
glrovagare, vi rondloopen zonder doel, leegloopen.

glr6vago, agg rondloopend, zwervend, rondtrE'kkend; mercante of merciaio - , venter,
marskramer.

Gismondo, m Sigismnnd.
git, m ~ juffertje in 't groen.
gita, t uitstapje, reisje; toertje; ambts-,

giudicatura

eraf! ,..., da cotesta seggiola! van dien stoel
af! ~ il cappello! hoed af! - Ie maschere!
maskers af! -~, stceds lager; langzaam
voortgaande; all' ill "", bergafwaarts,
naar omlaag.
I @ glub(b)a, t manen van den lceuw.
2 glubba, t (mans)rok. frak; "" rivolta. weerhaan. onbestendig mensch; tarsi tirare
per la - . F zich lang laten manen.
glubbetto, m lijfjc, keurslijf.
glubbllamento, m gejubel.
glubbllare, & zic gillbilare &.
glubllare, I vi jubelen, juichen; II vt pensionneeren. op pensioen stellen.
glubbone, m lange hoerenjas; grof warnbuis.
glubllato, I p pass & agg gejubeld; gepensionneerd; II sost m jubilaris; gepensionneerde.
giubllazlone, f het jubelen. juichen; pensionneering.
glu'bllo, m gejubel. vreugdegeroep, groote
vrcugde.
gluccata, t dwaasheid; dwaze handeling,
dwaas gezegde; onuoordacht-. onbezonnenheid.
gluccherello, m onbezonnen persoon; halve
gek.
glueco, agg simpel, dwaas; onbezonnen.
lieh tzinnig.
Gluda, m B Judas; Juda; fig yerrader; [scar-iDte. Judas Iskariot; bacia di - ,
Judaskus.
gluda'leo, agg Joodsch; Judeesch; fig zich
streng aan de letter lIer wet houdend;
bitume ~. jodenpek; asphalt; erba giudaica, ~ hennepnetel; r-ito - . Mozai'sche
ritus; stirpe giudaica. J oodsche ras.
gludalsmo, m jodendom, Joodsche godsdienst.
gludalzzare, vi de Joodsche gebruiken volGludea, f I Judea; 2 Jodin.
[gen.
Gludeo, m Judeeer. Jood; agg Joodsch; tig
streng-wettelijk; enghartig. verstokt.
gludlcare, vt veroordeelen. oordeelen. richten; beslissen; beoordeelen. houden voor;
facollei di ~. oordeelskracht; -rsi morto.
zich verloren achten; (prov) chi altri
giudica, se c01ldanna, die een ander oordeelt veroordeelt zich zelf.
gludlcatlvo, agg rechterlijk; jacolta giudicativa.oordeelskracht. beoordeelingsvermogen.
gludlcato, I p pass van giudicare; II sost m
rechterlijke uitspraak. beslissing; passare
in "". '" in kracht van gewijsde gaan;
stare al - di alcuno, zich aan iem. beslissing onderwerpen.
gludlcatore, m -trice, j beslisser. rechter.

dienstreis; rondgang (v. postbode); zet
(in 't schaakspel).
gitano, m gitano, zigeuner.
gitante, m excursionnist, pleizierreiziger.
glttare, & zie gettare &.
gili, avv onder, beneden, in de diepte; alldar
- , naar beneden gaan; vervallen, minder
worden; buttar - , nederwerpen, tegen
den grond werpen; fig slap, zwak maken;
vernietigend critiseeren, afkraken; zoo
maar neerschrijven, op 't papier smijten;
buttarsi - , den moed verliezen; dar - ,
erger worden; malldar - , naar beneden
gooien; fig naar binnen gooien, verzwelgen (spijzen); verkroppen, slikken (onbillijkheden &); i,~ - , afwaarts, van ... af,
naar beneden; dal colla ill - , van den
hals af naar beneden; tutti i giovalli da
venti anni in - . aile jongelieden beneden
de twintig jaar; - di Ii, hieromtrent; ongeveer; abita - d-i Ii. hij woont hier er- gludlcat6r10, agg zie giudiciale.
gens in de buurt; avra trent' allni 0 - di Ii. gludlcatura, f rechtersambt, gerechtelijke
hij zal zoowat dertig jaar zijn; - / weg,
macht; rechtspleging.

giudice

giunto

glu'dlce,m rechter; lig beoorclee!aar; scheids- 61ugurta, m Jugurtha.
rechter, kamprechter; OJ graaf, recht- glulebbare, vt met suiker opkoken (vruchspreker; B Richter; ,..., del campo, OJ
scheidsrechter bij tournooi; ,..., competente, bevoegde rechter; ,..., conciliatore of
di pace, vrederechter; ,..., istruttore, 1'l
rechter van instructie; libro dei giudici,
B het boek der Richteren; essere,..., e j)arte,
rechter in zijn eigen zaak zijn; 10 lecero
~ del latto, zij onderwierpen de zaak aan
zij n oordee!'
gludlcessa, t rechtersvrouw; beoorcleelster,
beslister.
gludlclalef agg rechterlijk, gerechtelijk;
rechts-; oordeels-; giorno ,..." jongste dag,
laatste oordeel.
gludlclalmente, avv gerechtelijk.
gludlcla'rlo, agg zie giudiziario.
gludl'clo, agg zie giudizio.
Gludltta, t judith.
gludlzla'rlo, agg rechterlijk; autoritd, potesta giudiziaria, rechterlijke macht; carceri giudiziarie, pl voorloopige hech tenis;
scienza giudiziaria, rechtswetenschap.
gludl'zlo, m rechterlijke uitspraak, vonnis;
beslissing; gerecht, rechtbank; beslissing
(bij wedstrijd); oordeel, gevoelen, meening; oordeelskracht, begrip, verstand,
inzicht, overleg; cattivo ,..." vooroordef'l;
~ di Dio, OJ Godsoordeel (vuur-, waterproef &); ,..., divino, goddelijke wijsheid;
,..., linale, laatste oordecl, jongste gericht;
giorno del,..." jongste dag, dag des oordeels; persona senza ~, iern. zonder overleg; ~ temerario, voorbarig, overijld oordeel; chiamare of cita1"e ,in ~, voor het
gerecht roepen; tare ,..." gerechtigheid
uitoefenen; metter ,-...;, verstand gebruikenj
ci vuol giudizio, hier (er) is overleg, inzicht voor noodig; a~ di qd, naar iemands
oordeel, meening; a,..., dell' occhio, naar
het zien te oordeelen; COlt ,..." met overleg; (prov) chi non ha,..., abbia gambe, wat
het hooM niet doet, moeten de beenen
goecl maken; col,..., si fugge ogni precipizio,
met overleg komt men aile gevaar te
boven_
gludlziosamente, avv met overleg, doorzicht,
verstand.
giudlzloso, agg vol overleg, doorzicht; vcrstandig, sJim, overlegd.
glu'gglola, t It. jujubes, roode borstbczie;
g'iuggiole[ of J una ~! 't is een bagatcl,
't is een cling van niets.
giuggloIlno, agg roodgeel; siToppo ,..." jujubessap.
giu'gglolo, m ~ borstbezieboom.
glugglolone, m sukkel, lummel.
glu'gnere, vi zie giungere.
61ugno, m j uni.
glugolare, glugulare, I agg van de keel,
keel-; II sost m keelader.

ten); zoet maken; fig & F moe ten verdragen, opgescheept zijn met.
glulebbe, m zoete drank (van suiker, water,
vruchtensap en eiwit); verkoelende drank;
F ,..., fungo, lange, vervelende verhandeling.
Glu'lIa, I JLllia, Julie; II agg crba - , ~
duizenb1ad.
giuliano, agg juliaansch.
GluIle, in: Alpi ~, pi jlllische Alpcn.
61u'1I0, m julius.
glulivamente, avv glulivo, agg vroolijk, vergenoegd.
glullare, m OJ reizend zanger 0/ muzikallt
die den minstreel vergezelde; hofllar.
glumella, I de behlc (samengevoegde) handen vol.
glumenta, ! !,,, merrie, czclin.
glumento, m pakpaanl, -ewl; lastdier, llluildier.
glunca, I J,. jonk.
glunca'la, t met biezen begrocide plaats,
biesbosch.
gluncata, f weeke, platte kaas.
glunchl'glla, I ~ jonquille.
glunco, m ~ bies; ,..., dorato, ~ dotterbloem; ,..., marino of di Spagna, Spartogras; cercare il nodo n"l,..." F zwarigheden
zoeken waar ze niet zijn.
glu'ngere, I vi ergens aankomen, aanlanden;
komen tot; ge1ukken, slagen; zich uitstrekken; esser giunto ai pill alti uttici, tot
de hoogste betrekkingen opgeklommen,
gekomen zijn; se giungo a vincere quest'l
difficolta, als het mij gelukt deze moeielijkheid te overwinnen; II vt verbinden,
samenvoegen; inspannen (trekdieren); toevoegen (woorden); inhalen, vatten, zich
meester maken; treffen, het doe! bereiken;
om den tuin leiden; giunger Ie mani, ,Ie
handen vouwen; ,..., qc, iets verkrijgen; III
~rs''i, vr zich verbinden, vereenigen; vleeschelijke gemeenschap heb bell.
glungla, m jungle, rimboe, wildernis.
glunlore, agg (de) jongere, junior.
Glunone, I juno, Hera.
glunonlco, agg junonisch, als van juno.
giunta, I toevoeging, toegift; aanhangsel (v.
boek); sp voorgift; koot (aan paanlepoot),
gewricht; commissie, vergadering; junta;
aankomst;
esaminatrice, exame.ncommissie; ~ di Governo, staatscommlSsie; dare di ,..." op den koop toe geven, er
nog bijvoegen; a prima ,..." terstonc1 na
aankomst, al dac1elijk, van 't eerste oogenblik af aan.
gluntare, vt bedriegen, bedotten.
glunterla, I bedriegerij, schelmerij, afzetterij_
glunto, p pass (van giungere) & agg aangekomen, bereikt; verbonden, saamgevoegd;

giuntura
verrast, bedrogcn; a mani giunte, met gevouwen handen.
giuntura, I samenvoeging, verbinding; voeg;
scharnier; gewrieh t.
giuilco, m spel; spelletje, partijtje; spee1plaats; lig zaak, zaakje; (Pitt) speling (v.
h. lieht); vroolijkheid, genoegen; seherts,
jokkernij; speelbal; giuochi, pl OJ wed-,
kampspelen; ~ del biliardo, biljartspel;
~ delle carte, kaartspel; ~ di destrezza
of di mana, gooehelkunstjes; ~ di parole,
woordenspel; woordspeling; giuochi di
sala, di pegno, gezelsehapsspelen, pandverbeuren; aver il vizio del ~, een speier
zijn; essere al ~, geheel vrij in zijn handeling en zijn; essere ~ della fortuna, een
speelbal van 't noodlot zijn; far (buon) ~,
een goede werking hebben; er goed uitzien; guardare can tanto ~, heel tevreden,
vergenoegd toezien; si vedra un bel ~,
men zal aardige dingen zien; a lungo ~,
op den duur; (pro v) chi ha cattivo ~ rimescola Ie carte, wie in slechte omstandigheden verkeert, wenseht een algemeenen
omkeer; ogni bel ~ vuol durar poco, een
vroolijk spel mag niet te lang duren, men
moet de scherts niet te ver drijven.
Oiura, / Jura (gebergte).
giurabbacco! inter drommels!
giuraddiana! giuraddina! drommels!
giuraddio! bij God!
giuramento, meed, het zweren; ~! bij God!
ik zweer erop!; ~ /also, meineed; de/erire
il ~ ad alcuno, iem. den eed opleggen;
pigliare, ricevere ~, den eed ontvangen,
afnemen; sciogliere dal ~, van den eed
ontslaan.
giurare, I vi zweren, onder eede bevestigen;
giuro a Dio, ik zweer bij God; non pater ~
su una cosa, F ergens niet op durven zweren, niet vast en zeker weten; II vt bezweren; ~/edelta, trouw zweren; III ~rsi
ad, vr zieh verloven met.
giurato, I p pass & agg onder eede .(gedaan);
nemico ~, gezworen vijand; II sost m fi
gezworene; capo dei giurati, voorzitter der
jury; corte dei giurati, reehtbank yan gezworenen, jury.
giuratore, m zweerder; eedsaflegger.
giuratilrio, agg onder eede; bezworen; cauzione giuratoria, fi borgtocht onder eede.
giure, m recht, rechtswetensehap.
giureconsuIto, m reehtsgeleerde, jurist.
giuri, m giuria, / juryO, reehtbank van gezworenen; commissie van beoordeeling;
~ d'onore, eergericht.
giuridicamente, avv giuri'dico, agg gerechtelijk, juridisch; cnte giuridico, rechtspersoon; prove giuridicite, PZ rechtsgeldige bewijzen; scienze giuridiche, PZ rechtswetenschappen; andare per via giuridica, den
gerechtelijken weg volgen.

giustizia
giurisconsulto, m zie giureconsulto.
giurisdizionale, agg tot de rechtsmaeht, tot
een reehtsgebied behoorende, reehts-;
con/ine,....." grens van een arrondissement.
giurisdizione, / jurisdictie, reehtspraak;
reehtsmaeht, reehtsgebied.
giurisperito, giurisprudimte, m rechtsgeleerde, reehtskundige.
giurisprudenza, I rechtsgeleerdheid, jurisprudentie; rechtsuitlegging; rechtspraak
van een bijzonder land 0/ van een bepaald reehterlijk lichaam.
giurista, m jurist, l·echtsgeleerde, student
in de rechtsgeleerdheid.
giuri'stico, agg zie giuridico.
giuro, m het zweren, eed; giuri di marinari,
beloften die niet gehouden worden.
gius, m reeht-; reehtswetenschap; ~ canonico, kanoniek (kerkelijk reeht); ~ civile,
burgerlijk (civiel) recht; ~ commerciale,
handelsrecht; ,....., criminale, strafreeht; ~
delle genti, volkenrech t;
pubbLico,
staatsrecht.
giusdicente, m reehter.
Giuseppe, m Jozef.
Giuseppina, f Josephine.
giusqui'amo, m ~ bilzenkruid.
giusta, prep overeenkomstig, volgens.
giustacore, giustacuilre, m OJ nauwsillitende
jas, iustaucorps.
giustamente, avv billijk, reeh tvaardig; terecht; juist.
giustezza, / juistheid, nauwkeurigheid.
giustlfica'bile, agg Ie rechtvaardigen.
giustificamento, m rech tvaarcliging.
giustificare, I vt rechtvaardigen, als juist
bewijzen; rechtvaardig maken, van cle
smet der erfzonde bevrijden; il line
giusti/ica i mezzi, het doel heiligt de middelen; ,....., qd, iem. verontschuldigen; II
~rsi, vr zieh reehtvaardigen, verontschuldigen, verantwoorden.
giustificativo, giustificatilrio, agg rechtvaardigend, rechtvaardigings-, bewijs-.
giustiiicato, p pass & agg gerechtvaardigcl;
verantwoord.
giustificazione, / rechtvaardiging; verantwoording.
.
Oiustina, I Justine.
giusti'zia, / gerechtigheid, reehtvaardigheid;
recht, gerecht; gerechtshof, uitspraak;
justitie; straf, gericht; doodvonnis; corte
di ~, gereehtshof; ~ commutativa, rechtsehapenheid (in handel en verkeer); amministrar La ~, gerechtigheid uitoefenen;
essere cercato dalla ~, door de justitie
gezoeht worden; jar ~ di una cosa, een
zaak in 't ware daglicht stellen; lar la ~
(di sangue) , een doodvonnis voltrekken;
jar La ,....., C01l l'ascia of can l'accetta, blindelings, zonder overleg recht spreken;
rendere....., a aLcuno, iem. recht laten weder-
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varen; temere la '"-' di Dio, Gods strafgericht vreezen; con,........" op rechtvaardige,
billijke wijze; per ~, uit een gevoel van
billijkheid, billijkheidshalve.
giustlziare, vt ter dood brengell, terechtstellen; lig iem. te gronde rich ten; mishalldelen, sleeht behalldelell.
giustlziato, m terechtgesteld~; ter dood veroordeelde.
giustlziere, giustiziero, m III reehtsvoltrekker; beul, . sej:lerprech ter.
giusto, I agg rechtvaardig, reehtsehapen; onpartijdige; billijk, passend, betamend, gegrond; juist, nauwkeurig, precies; ~
Diol reehtvaardige God; misura giusta,
juiste maat; premio ~, billijke, passende
belooning; sentenza giusta, reehtvaardig
vonnis; la via giusta, de juiste, reehte weg;
vivanda giusta di sale, spijs die goecl van
zouten is; dirla giusta, iets precies zeggen
zooals het is, den spijker op den kop tikken; e giu,sta, 't is waar, 't is juist; 't is
billijk; siamo giustil laat ons billijk zijn!
un vestito e~, een kleedingstuk past precies; jar Ie cose giuste, ieder het zijne
geven; alle dieci giuste, precies om tien
uur; II avv nauwkeurig, jnist; 0 ~ voil gij
komt juist op tijd, alsof gij geroepen
waart; III sost m il ~, de juiste maat, de
juiste prijs; dar a ciascuno il '"-', ieder het
zijne geven; lare la morte del ~, den dood
des reehtvaardigen sterven; (prov) patisce
il ,--, per il peceatore, de goede moet voor
den kwade lijden.
Giusto, m Justus, Joost.
glabro, agg kaal, glad, onbehaard.
glaciale, agg ijs-, ijzig; ijskoud; Mare '--',
IJszee; silenzio '--', doodseh stilzwijgen.
gladiatore, m III gladiator, zwaardvechter.
gladi'olo, m :f. gladiolus, zwaardlelie.
gla'ndola, gla'ndula, I klier.
glandulare, agg kliervormig, klier-.
glanduloso, I agg klieraehtig, klier-; lijdend
aan kliergezwellen; II sost m klierach tig
mensch.
glareola, I :l> zeepatrijs, zandhoen.
glastro, glasto, m :f. weede.
gla'uco, I agg zeegroen, blauwgroen; II sost
m S'J blauwe haai.
glaucoma, m
groene staar.
gleba, j aardklomp, grond, bodem; servo
addetto alla ~ (of della ~), lijfeigene, die
bij den grond behoort, grondhoorige.
glenoide, I gewrichtsholte.
gleucometro, m mostmeter.
I gli, (datief v. h. persoonl. voornaamw.)
staat in de plaats van a lui, a lei en a loro:
hem, haar, hun; gli dissi, ik zeide hem;
wordt achter het werkw. gevoegd zonder
nochtans den klemtoon te wijzigen:
dargli, hem geven, portagli, breng hem;
met 10, la, Ii, Ie en ne, verbonden tot de
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vormen: glie'lo, glie'la, glie'li, glie'le,
gJie'ne; gliela daro, ik zal u het (die zaak)
geven; gliene diede mille, hij gaf hem er
duizend van.
2 gli, pi van het lidwoord 10, staat voor
woorden, beginnende met een klinker,
met een s gevolgd door een medeklinker
(s impura) of met een 2.
3 gli, F voor egli, gli e vero, het is. waar.
glicerina, I glycerine.
gJi'cino, m :f. blauwe regen.
glifo, m A gleuf.
gli'ttlca, I steengraveerknnst, glyptiek.
glittoteca, I glyptotheek: verzameling van
gesneden steenen of van beeldhouwwerk.
glo! glo! klok! klok! lar ---, F drinken,
klokken.
globale, agg globaal, (alles) omvattend; algemeen.
globetto, m kleine kogel, bolletje.
globo, m bal, bol; globe; ballon; ,--, aerostatieo, luch tballon; ,--, celeste, hemelgewelf; ,--, del lume, lampeballon; ....., delI'oechio, oogappel; ~ di polvere, stofwolk;
,--, ferrestre (of terraqueo), aardbol, globe.
globosita, I bolvormigheid.
globoso, agg bolvormig, bolrond.
globulare, agg bolvormig, bolrond; nit bolletjes samengesteld.
globulento, agg bolroncl.
globulo, m bolletje, kogeltje; globuli rossi,
PI roode bloedlichaampjes.
gloria, I I roem, eer, glorie; roemvolle, roemrijke daad; (Pitt) voorstelling der heme1sehe seharen; ,--, delle armi, wapenroem;
,--, dci beati, ,--, celeste, hemelsche gelukzaligheid, heerlijkheid; andare in '--', buiten zichzelf geraken van vreugde; aspettare a '--', met groot verlangen wach ten;
Sonare a '--', de feestklokken luiden; II ~,
m RJ{ gloria, lofzang; non tutti i salmi
liniscono in '--', niet aile psalmen eindigen
met een Gloria, niet alles kan gelukkig
eindigen; per uno tutti i salmi liniscono
in '--', iem. komt altijd op dezelfde zaak
terug; alia line del salmo si eanta il ~,
men moet den dag niet roemen voor het
avond is.
gloriare,. I vi roemen, prijzen; II ~rsi, vr
zieh beroemen (op); trotseh, hoogmoedig
zijn, blnffen; ~rsi in qc, zijn hoogste geluk in (door) iets vinden.
glorietta, I > ijde1e roem.
glorificare, vt roemen, prijzen, verheerlijken,
ophemelen; ~ il Signore, den Heer lofprijzen.
glorificatore, m verheerlijker, lofprijzer.
glorificazione, I verheerlijking, lofprijzing;
,--, dei beati, de verheerlijking der gelukzaligen.
gloriosamente, avv roem-, glorierijk.
glorioso, agg roemrijk, roemvol, glorierijk;
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pralend, bluffend; ~ e tr-ion/ante, met
roem en eer overladen; uomiHi gloriosi, pi
beroemde menschen; andare ~ di una
cosa, zich beroemen op, zich veel laten
voorstaan op iets.
gloriuzza, t > ijdele, nietige roem.
glosa, glossa, / glosse; verklaring van woord
0/ tekst.
glossare, vt zie ehiosarc.
glossa'rlo, 111 verklarende woordenlijst.
glossema, m kantteekening; verklaring van
cen woord geschreven op den witten
rand der bladzijde.
glosslco, agg van de tong, tong-.
glossografo, m glossenmaker, -schrijver.
glottlde, t stemspleet.
glottologla, / taalkunde, taalkennis.
glucoslo, m glucose, druivensuiker.
glu glu, zie glo glo.
gluma, / ~ kafje (van grasjes en granen).
glu'Une, f \ijm; kleefstof; kleverige vloeistof
van dierlijke Iichamen; gluten, plantenlijm; beenderlijm.
glutinosita, f klevedgheid.
glutlnoso, agg kleverig, lijmachtig.
gna'cchera, f castagnet, duimklepper.
gnafa'1I0, m ~ roerkruid, droogbloem.
gna'gnera, t jeuking; groote lust; gril, luim,
inval.
gnao, gnau, nliauw; lay
nliauwen.
gnaulare, v-i miauwen; jig huilen, grienen.
gnaulata, I gemiauw.
gnaullno, m huilebalk, griencr.
gnaullo, 111 aanholidellli gemiallw; gegrien
(v. kleine kinrleren).
gne'gnero, m F gezond verstand, overleg.
gneiss, gneslo, m gneis.
gnocco, .n klontje, meelballetjc (in soep);
fig & F lompercl, lummel, lIilskuiken;
(prov) ognullo PUG fare della sua pasta
gnoeehi, ieder kan van zijn deeg klontjes
maken, kan met zijn eigemlom doen wat
hij wil; pigliar 10 ~, F in woe de geraken.
gnomico, agg gnomisch, in spreuken vervat, sprellkvormig.
gnomo, m aard-, berggeest; aard-, kaboutermannetje.
gnomone, m wijzer van zonnewijzer; zonnehoogtemeter.
gnor(e), m P afkorting van sigllore.
gnora, t P afkorting van signora.
gn6rri, in: lay fo ~, F (loen als of men van
niets weet, zich dom hourlell.
gnosUeI, m pi gnostieken.
gnostlelsmo, m gnosticisme.
gnudo, agg naakt, zie ignudo.
gnuno, pron niemand, zie niullo.
gobba, t bult, bochel; lig verhooging, kap
(op koets); knobb~l.
gobbio, m krop (v. vogels).
gobbo, I m bult, bochel; bultenaar, gebochelde; verhooging; knobbel; kleine
,-.....I,
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heuvel; oude artisjokplant, waarvan de
bladeren omlaag gebogen en met grond
bedekt zijn, waardoor ze geel van kleur,
zacht en eetbaar worden; boer (in 't
briscolaspel); averla nel ~, een vonnis
op zijn rug hebben; ditemi ~ se HOIl
{l vero,
ge moogt me voor bult uitmaken als het niet waal" is; mettere ill
~ qe, iets in dell lommerd brengen; spianare il "'-' ad alCllno, iem. terdege afranselcn; IIagg bultig, gebocheld, krom; knobbelig; albero "'-', kromgegroeicle boom;
naso ~, neus met een knobbel; andar
~, krom, voorovergebogen loopen.
gob bone, gobboni, avv als een bochel; andar
'"'-', krom, voorovergebogen gaan.
gobelin, m gobelin (wandtapijt).
go'cela, go'cciola, f clruppel; fig druppeUje,
beetje, een weinigje; F beroerte; D. druppel, traan (als versiering); marire di ~,
aan een beroerte sterven; somigliarsi
come due goeeiole d'aequa, als twee druppels water op elkaar gelijken; S01to venule
poehe goeeiolc, F het heeft maar een paal'
druppels gel'egen<l; a ~ a ~, avv druppelsgewijze, langzaam, vloeiend; (prov)
una goeciofa basta a far traboecare it vasa,
een clruppel doet het vat overloopen.
gocciolare, vi druipen, druppelen, afloopen;
~ di sudore, van zweet (lruipen, erg
zweeten.
gocelolato, agg vlekkig (hout); gevlekt
(paard).
gocclolato'io, m 6,. drnipdak; kroonlijst.
gocelolatura, I het afdruipen, druppelen, afdruipsel; drnipvlek.
go'cciolo, m kleine hoeveelheicl, beetje,
weinigje, slokje (water &).
gocelolone, 111 groote druppel; F luml1lpl,
lIilskuiken; goecioloni, pI grove jachthagel.
goceiolOttl, m pi afgedropen kaarsvet; ijskegels; grove jachthagel.
godente, agg zie gautient".
godere, I vi genieten, genot, vermaak sehel'pen; zich verhengen; voorcleel, winst
hebben; goda pensando clie ... , ik verheug mij als ik denk dat...; ~ del male
altrui, zich over een antlers ongeluk
verheugen; a questo tempo la c"mpa~na
gode, (lit weer o.oet goed aan de lan(lerijen; gociel'ci, zieh Over iets verheugen;
II vt genot, voordeel hebben van iet,;
I'animo mi gode, ik ben verrukt, in de
wolken; "'-' la slima, de aehting genieten,
bezittcn; ~ lin tanto, zoo en zooveel winnen; "'-' la vita, het leven genieten; III
-r,-i, vr behagen ondervillclen, genot
scheppen; zkh verhellgen.
godere'cfio, agg genotzuchtig; vermakelijk,
genot gevencl.
god!, m P $ toegift.

godibile
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godl'blle, agg genietbaar, vcrbJijdcnd.
golettone, m hooge stijve halsclas; hooge
godimento, m genot; genieting, bevrediging,
staande boord.
vreugde; vruchtgebruik; godimmti iILtc/· golf, m sp golf.
lettuali, pi g'eestelijke genietingell, genoe- golfo, m golf, zeeboezclll.
gens; Ult fnt;lio di (rei/ito ha it ~ a IIIl tal Goigota, m Golgotha.
tennil!(, de rente van een schlll,lbewijs Golia, m B Goliath.
golino, m stoot in de keel met geopcwle
loopt van cen bepaalden termiin.
godlo, m groot genot; chi' - I wat cell gcnot,
cluim en wijsvinger.
goloslno, agg snoepachtig (van kinueren).
wat cell vermaak!
goditore, m gcnieter; genotlieYCllll mensch. golosita, t gulzigheill, snoepzucht; lekkcrgoezla, I oproeping van booze gcesteu.
bekkerij; lekkernij, lekkerbeetje.
goffa'gglne, f lornphcid, plolllpheid; oube- goIoso, I agg gulzig, vraatzuchtig; begeerig
schaafdheid, onllandigheid,
dOlllheicl,
naar eten en clrinken; II sost m gulzigIOIllPC, domme 5tr!'ck.

aarc1, vreetzak.

goffamente, avv lomp, onhandig, sukkel- golpato, agg brandig (karen).
achtig &.
golpe, t brand (in 't karen).
gofferla,l domme, lompe, ollhalldige strcek; gomblna, I riem aan clorsehvleugel.
lamp, dom gezegdc.
go'mena, I .t kabel; kabellengte.
golio, I agg dam, lomp, lummelachtig, on- gomlta'ria, 1 ~ kruisbladwolfsmelk.
l,andig; pittara gol ia, plomp, smakeloos gomltata, I stoot met 01 tegen den elleboog;
schilderwerk; II avv op lompe, boersche
luanier.
Goffredo, m Gm\lried.
gogna, m halsijzer (v. misdadigcr); kaak,
schanclpaal; /t:g schancle; 1nettero;! in ~,
iem. aan de kaak stellcn, aan schande,
spot prijsgeven.
gola, .f keel; lust in spijs of drank; snoepzucht; drankzucht; lekkerbek, smulpaap,
P vreetzak; L;,. keellijst, talaan; monding,
uitloop van pomp 01 fontein; (afvoerpijp
(v. gootsteen '&); bovcnste gedeelte van
mijnschacht; bergpas, bergkloof; .t zeestraat, nanw; ~ a-sciutta, droge keel; ~
del camillo, schoorsteenpijp; male di "',
keelpijn; ~ d'ulla- nola, l' vlaggetie aan
den staart v. e. noot; -;'oce di ~, kcel..,teru;
«tier l'acqua alIa ,........, het water aan de
keel hcbben, in grooten nood verkeeren;
jar ,-.." ectlust, ,lrinklust, begecrte opwekken; lar 110;/0 alia ~, in de kef'! blijven steken; iig tegen verwachting ongunstig uitvallen; gri1are a "', luidkeels
sehreeuwen; menUre per la "', onbcschaamd liegen; ricacciare altrui in _ lIna
!'arola, eene belee.Jiging, beschuldiging op
de meest besliste wijze van zich werpen;
lornare a ~, oprispen, slecht beknmen
(spijzen).
gola'ccla. t > veelvraat, vrectzak, drinkebroer.
gola'gglne, 1 slemperij, brasserij, vreterij.
golena, I uiterwaard (v. rivier).
goleria, I lekkemij; lekkerbekkerij, vraatzucht.
goletta, I keeltje; kleine lekkerbek; hemdboordje, kraagje; .t schoener; lange,
nauwe toegang tot een haven; L;,. keellijst.
goletto, m boord, kraag (van cen mannenh~':lld); staande, Jiggende boord (zie solino);
sbJve halsdas; gesteven en geplooicle
balsboord,

scherpe bocht (v. rivier 01 weg); lare aile
gomitate, zieh een weg banen met de eJlebogen.
go'mlto. m (Pi: gomiti en gomita) elleboog;
lig scherpe bocht; ~ kniestuk, eUeboog;
el; ,........; di mare, zeeann, zeegat, ·engte;
cntrarci con Ie gomita, een groote winst
behalen; ,fare "', een seherpe bocht maken, ombuigen (v. e. rivier &); jalto con Ie
gomita, slecht oppervlakkig gemaakt 01
gedaan; pa-gar COlt Ie gomita, een sleeh te
betaler zijn; ragionare COl1t Ie gomila,
domme praat vertellen; a "', in 't midden
omgebogen, knievormig.
goml'tolo, m kluwen (oak lig); klomp, boop.
gomma, t gam; ~ arabica, Arabische gom;
~ elastica, gomelastiek, caoutchouc.
gommagutta, t guttegom, geelhars.
gommalacca, I gorniak, copal.
gommato, a-gg gegomd, gom-; acqua gommala, gomwater; buste gommate, pI- gegomde enveloppcn; tela gommata, gewast
linnen.
gommoso, agg gomachtig; gom opleverend,
gomhoudend; siroppo ~, borstsiroop
(waarin Arabisehe gOln).
gO'ndola, I gondel.
gondollere, m goncle1icr.
gonfalonata, t W vendel.
gonfalone, m vaandel; lansvaantje; kerkbanier; W vendel der Florentijnsche burgerwaeht; banier der Florentijnsche republiek; portare il ~, de eerste zijn onder
velen.
gonfaloniere, m W baanderheer; banierdrager; hoogste ambtenaar del' Republiek Florence; burgemeester; '" di compagnia, W aanvoerder eener compagnie
in de Florentijnsche burgerwacht; ~
della Chiesa, W generaal der kerkelijke
troepen (eeretitel).
gO'nna, m glasbJazer,

gonfiaggine
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gonfla'gglne, f gezwollen gcvoel in de maag. gorbia, t beslag, ring (om een stok); holbeitel, guts.
gonllaglone, f opgezwollenheid, opgeblazenheid.
gordlano, agg noilo ~, Gonliaansche knoop.
gonfiamento, 1n opzwelling; opgezwollen- gorello, m watergeul, greppel, goot.
heid, opgeblazenheid; fig verwaandheid, gorgata, f groote slok, lange teug.
opgeblazenheid; zwelling, hooge water- gorgheggiamento, In gekweel; gelleuric van
stand van rivie1'.
toonladders; J' triller.
gonfianu'goli, gonfianu'voli, tit indecl opge- gorgheggiare, vi kweelen, gorgeien, slaan
blazen, ijdel mensch.

(v. vogels); neurien; trillers zingen.

gonflare, I vt opblazen, doen opzwellen; gorghe 'gglo, m J' triller; het zingen van
vullen (een luchtballon); opbollen (zeiJen);
qc, iets ovcrdrijven; .-...I qd, iern. ophemelen; verwaand, pedant maken; II vi
& ~rsi, vr opzwcllen, opgeblazen worden;
fig verwaand, ijdel zijn at worden; zieden
van toorn; un tiume gonfia, een rivier
zwelt, wast, wordt hoog; gonfia! pats!
gonflato, p pass & agg gezwollen, dik; met
cen buik (muren); fig trotsch, opgeblazen;
woedend; tre libbre gon/iate, goed drie
pond; fre miglie gontiafe, drie lange mijlen,
ruim drie mijlen.
gonfiato'io, m blaasbalg.
gonflatura, f opgeblazenheid, opzwelling;
gezwel; verwaandheid, inbeelding.
gonfiavesclche, m indecl bluffer, windbuiI.
gonfietto, m klein gezweI.
gonflezza, f opgezwollenheid; gezwel; fig
opgeblazenheid, verwaandheid; fig
della stile, gezwollenheid van stijI.
go'nlio, I m opzwelling, gezwel; pof, bolstaande plooi (in kleeren); II agg gezwollen; bol; fig opgeblazen, verwaand; hoogdravend; a vele gon/ie, met volle zeilen.
gonflone, 1n ~ona, f dikkerdmet bolle wangen; fig opgeblazen, verwaand persoon.
gonllore, m opzwelling, gezwel:
gonga, go'ngola, f halskliergezwel, gezwollen amandelen; litteeken van uitgesneden
halsklier.
gongolare, vi jubelen, opspringen van
vreugdc.
gongone, m dikke wang (v. kiespijn); > iem.
vol klierlitteekens.
gongoso, agg klierachtig.
gongro, tit SJ zeeaal.
goniometrla, f goniometrie.
gonlometrlco, agg goniometrisch.
goniometro, m hoekmeter (wcrktuig).
gonna, f (vrouwen)rok; onderrok.
gonnella, t (vrouwen)rok; onderrok; fig & f
vrouw; stringe Pili la camicia che la ~,
het hemd is nader dan de rok; tirare alia
~, achter elken rok aanloopen.
gonnellino, m kinderrokje.
gonorrea, f 1: druiper.
gonzo, I agg lichtgeloovig, onnoozel, dom;
II 50st m domkop, lummel, sukkel.
gora, f waterloop, aanvoerbeek naar fabrick; molenbeek; streep yan uitgestorte
vloeistof; gore, pi strept'n yuil 01 zweet
in d~n l1als.
.-..J

toonladders; gekweel, vogelgezang, slag
(van den nachtegaal &).
gorgla, t het brouwen met de r; keel.
gorgiera, tit OJ X halsberg, halsstuk aan
wapenrusting; geplooide halskraag.
gorgo, tit maalstroom; draaikolk.
gorgogllamento, m gegorgel, gerommel (in
den buik); geruisch, geklater van water.
gorgogliare, vi gorgelen; bruisen, ruischen,
plassen; koken, borrelen; rommelen (van
ingewanden); parlare gorgogliando, OIlduidelijk, gorgelend spreken.
gorgo'gUo, m zie gorgogliamento.
gorgogllo, m aanhoudend gegorgel; aanhoudcnd gerommel (in 't Iijf); aanhoudend
gepJas, geklater (v. water).
gorgogllone, m groote snuitkever; kalander,
korenworm.
Gorgone, Gorgone, t Gorgoon t.; La ~,
Medusa; Medusahoofd; Ie fye Gorgoni,de
drie Gorgonen.
gorgoneo, agg Gorgonisch, vreeselijk, schrikwekkend.
gorgonla, t hoornkoraal.
gorgonzola, f soort gekruide kaas.
gorgozzule, m slokdarm, keelgat, keel.
gorilla, tit ~, gorilla.
Gori'zla, f Gorz.
gorra, tIlt. teen, teenwilg; 2 boerenmuts.
gota, twang; zijde; gate, pi gelaat, aangczieht.
gotata, t kaakslag.
Gott, m pi Gothen.
gotico, I agg Gothiseh; ouderwetsch, middeleeuwsch; carattere ~, Gothische letter;
II sost m Gothisehe stijl; Gothisch schrift.
gotona, t gotone, m bolle, dikke wang.
gotta, f 1: jicht; pootje; ,..", serena, zwarte
staar.
Gottardo, m San ,.."" St. Gothard.
gottazza, t hoosvat, waterschepper.
gotto, m glas, drinkbeker; pint.
gottoso, I agg jichtig; II sost m jiehtlijder.
governa'bile, agg volgzaam, leidzaam, gemakkelijk te regeeren.
governante, I agg leidend, regeerend; besturenc1; II sost m bestuurder; ~, f gouvernante (opvoedster, huisonderwijzeres;
huishoudster; landvoogdE's).
governare, I vi leidE'n, regeeren; besturen; jig
beteugelen, beheerschen (hartstochten);
assai. regeeren; ,.... Ifn lJambino, et;n kl.eill
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kind verzorgen; "-' il besliame, het vee
hoeden, verzorgen; ~ i campi, de akkers
bemesten; ~ un cibo, een spijs goed gereedmaken; ~ una nave, een schip besturen; '-' un ragazw, een knaap opvoeden; ".., il vino, wijn versnijden; Ie leggi
che ci governano, de wet ten die ons regeeren, waaronder wij leven; II ,-..,rs'i, vr
zich houden, zich gedragen.
governatlvo, agg regeerend, regeerings-,
gouvernements-; decreto ,-.." regeeringsbesluit.
governatora, I gouverneursvrouw; zie gavernante_
governatore, m leider, bestuurder; gouverneur (landvoogd, opvoeder &); hofmeester.
governatrlce, f gouvernante & zie governante; gouverneursvrouw.
governatura, I verzorging, oppassing (v. vee,
paarden, zijdewormen &); versnijding (v.
governlme, m veevoeder.
[wijn).
governo, m regeering, opperbestuur, bestuur, leiding; regeeringsvorm; oppassing,
verzorging (van vee); versnijding (van
wijn); bemesting (van den grond); ,-..,
della macchina, onderhoud van de machine; lar mal, trislo ~ d'i un popolo, een
volk 51echt regeeren, onderdrukken; Ie
passioni lanno trislo ,-.., di lui, de hartstochten sleepen hem mee, hij is een speelbal zijner hartstochten; per tua regola e
~. tot uw naricht.
gozza'la, f een krop vol; groote krop; fig
ingewortelde haat.
gozzo, m krop (van vogels); lig keel; slokdarm (van menschen); kropgezwel; J, jol,
visscherssloep.
gozzovl'gJia, f zwelgerij, brasserij, smulpartij_
gozzovlgllare, vi zwelgen, smullen, brassen,
in overvloed leven.
gozzuto, agg van een krop voorzien.
gra'cchla, t ~ kraai; fig praatziek persoon,
leuterpiet.
gracchlamento, m gekras (v. raven &); geschreeuw; > gepraat.
gracchlare, vi krassen (v. raven), sehreeuwen; fig jammeren, kijven; kletsen.
gracchlata, f gekras, gekraai.
gra'cchlo, m ~ kauw; Alpenkraai.
gracchl'o, m aanhoudend gekras.
gracchlone, m zwetser, kletsmajoor.
gra'cclo, m ~ kauw.
gracldamento, m gekwaak (v. kikvorseh).
gracldare, vi kwaken; snateren, kraaien,
schreeuwen; fig domheden uitkramen.
gracldlo, m aanhoudend gekwaak.
gra'ci\e, agg zwak, teer, tenger, slank.
graclIlta, t zwakheid, teerheid, sJankheid,
tengerheid.
Iracl'molo, mzie racimolo.

gradare, vi zie graduarc.
gradassata, f snoevcrij, bluHerij.
grad as so, m snoever, grootspreker.

gradatamente, avv trapsgewijze, allengs.
gradazlone, f trapsgewijze vOlgorde, traps-

gewijze stijging of daling.
grade 'vole, agg aangenaam, welgevallig.
gradevolezza, f aangenaamheid, welgevalligheid, bekoorlijkheid,
grade vol mente, avv aangenaam.
gradlmento, m welgevallen, instemming; tevredenheid; e di mio ~, 't staat mij weI
aan.
grad Ina, f gradeerijzer.
gradlnata, f (rij) trappen, treden; trap.
gradlnatura, t bewerking met het gradeerijzer; gradinature, pi sporen van 't gradeerijzer op marmeren beelden.
gradlno, m trede, trap; voetstuk, onderstuk
voor een altaarbeeld; sal ire un ,-.." een
trapje (graadje) llOoger stijgen; a ~ a ~,
trapsgewijze.
gradlre, I vt met genoegen, welgevallen aannemen, aanvaarden; op prijs .tellcn,
gaarne hebben; ,vensehen, gaarne zien,

verheugen; la prego di ~ questa piccolo
dono, ik verzoek u dit kleine geschenk te
willen aanvaarden; gradisca i miei ossequi,
aanvaard de verzekering mijner hoogachting; gradisce? bevalt het u? wilt u dit aannemen? gradirei che (of di} ... , ik zou
blij zijn als ... ; 10 accetto per ~, ik neern
het aan om u genoegen te doen; II vi
I
aanstaan, aangenaam zijn, bevaJlen,
goed smaken; 2 een trap hooger stijgen,
Iangzaam vooruitkomen.
grad Ito, agg aangenaam, welgevallig, welkom, gaarnc gezien; lief, dierbaar; vivanda
gradita, smakelijke spijs, drank; mal ~,
onaangenaam; niet gaarne gezien; stuitend.
I grado, m trede, trap; graad, rang; fig
stand, waardigheid, rang; graad (v. cirkel,
thermometer &); gradi accademici, pi academise he graden; il,-.., di colonnello, de rang
van kolonel; equazione di secondo ,-.." vergelijking van den tweeden graad; ,-.., ,'Ii
latitudine, breedtegraad; ~ di longitudine,
Iengtegraad; parenti in terzo ,-.." bIoedver:
wanten in den derden graad; essere in ,...."
di lare qc, in staat, in de gelegenheid zijn
iets te doen; tener ___ , een ambt (een overheidsbetrekking) bekleeden; tenere il suo
,-.." zijn stand, waardigheid ophouden;
a ~ a ,-.." aJlengs, trapsgewijze.
2 grado, m welgevallen, genoegen; di of a
buon ~, met genoegen, gaarne; buono 0
mal ~, goedsehiks of kwaadschiks; mal
mio,-...;, tegen mijn zin; 'una

COS(l
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,-.., ad alcuno, iets gaat naar iemands zin;
saper ,...." ad alcuno, iem. dank weten,~e~·
kentelijk zijn.

granatino

graduale

graduate,l agg trapsgewijze, graadsgewijze; gramlgnoso, agg vol kweekgras, vol onkruid.
trapsgewijze opklimmend; II sost m gragramina'eee, t pi If. grassen, grasachtige
dueel: trapzang; koorboek.
gewassen.
gradualmente, aVJ trapsgewijze, aUengs.
graduare, I i"t in graden, trappen verdeelen; gramma, t gram.
gradueeren; X een hoogeren graad ver- gramma'tiea, t spraakleer, spraakkunst;
taalboek; ~ t"desca, stok (om af te ranleenen; ,..., i creditori, de schuldeischers
naar gelang hunner vorderingen uitbetalen (bij faillissement); II ,...,rsi, vr een
academischen graad verwerven.
graduatamente, aVD van trap tot trap; trapsgewijze.
graduato, I p pass & agg in graden, trappen
ingedeeld; gegradueerd; II sost m gegradueerde.
graduatllrla, I rangschikking van schuldeisch ers in cen f aillissemen t.
graduazione, ! graduatie; graadverdeeling;
trapsgewijze indeeling; bevordering tot
hoogeren graad; rangregeling der schuldgralliamento, fit het krabben.
reischers.
gralliare, vt krabben, openkrabbeu; s('hetsen, omtrekken teekenen (op metaal- of
koperplaten); slechte gravures maken;
lig kwetsen met hatelijke woorden;
(Scherz) ontfutselen, wegkapen.
graffla~antl, m indecl kwezel, femelaar; huichelaar.
gralliata, granlatura, I krab, schram.
graffietto, I 1 lichte krab of schram; 2 ritshout, ritsijzer.
gra 'ffio, m krab, schram; schrap, kras; haak,
puthaak; lare a' graiN, elkanrler krabben.
graffito, m (/*itt) grijze teekening op muren
leerst zwart gemaakt dan met wit bestreken en de teekening ingekrast).
grafia, I schrijfwijze, schrift; spelling.
gra'fiea, t schrijf-, teeken·, schilderkunst,
grafische kunst; grafiek.
grafleamente, aV1I gra'fico, agg graphisch,
door schriftteekens voorges teld; minerali
gralici, pI versteeningen met op schrift
gelijkende strepen erop; seglli gratici,
pI schriftteekens.
grallte, t potlood, graphiet.
graillfono, m grammofoon.
gralologla, ! graphologie, schriftkunde.
gralomanla, I schrijfwoede.
grafllmetro, 1n hockmeetinstrument (v.
landmeters), graphometer.
gragnllta, gragnullla, I hagel; hage!steen,
hagelkorre\.
gragnotoso, agg korrelig.
gralla, f ~ ral, riethoen.
grama'glia, f rouw, rouwgewaad.
gramlxna, I ~ kweek, kweektarwe; lig onkruid; attaccarsi come la ,..." als een klis
vasthouden; zeer indringerig zijn; sentir
nascer la ,..." het gras hooren groeien, over
de kleinste kwaaltjes klagen, zeer hyp zijn.
gramlgno, m ~ olijfboom met smaJIe bladeren en zwarte vruchten.,

selen).

.

grammatleale, agg grammaticaal, taalkundig, spraakkunstig.

grammatlealmente, grammatieamente) avv
spraakkunstig, oyereenkomstig de taalkundc.
grammatieastro, 1n 5Ie('hte, pec1ante taalgeleerde.
gramma'tico, I <lgg grammatisch, taalkundig; II sost m taalleeraar; .fig taalgeleerde,
grammatic.us.
grammatl~ta,
til
gebrekkig taalleeraar,
woordzifter.
grammo, m gran1grammilfono, m grallul1ophoon.
gramo, agg treurig, bedroefd, bekommerd,
ongelukkig, ellendi:;; ongezond (v. plaatsen).
gra'mola, t vla<;-, henllepbraak; deegkneder
(werktuig).
gramolare, vt deeg kneden; (vias, hennep)
braken.
gramolata, t gekorreld vruchtenijs.
gra'mpia, I .t kram, klamp; schotbout.
gran, agg afkorting van gmnd,'.
grana, I korrel; ruwheid, oneffenheid; korreligheid; scharlakenbes, scharlakenluis;
karmozijnroocl.
granadl'glia, I ~ passiebloem.
grana'glla, I gekorreld metaal van gemengd
goud en zilver; gra.1tagUc, pl graan, koren.
granagliare, lit korrelen (mataal).
grana'io, m korenschuur, korenzolder.
granallllo, granalulllo, m graanhandelaar,
korenkooper; agg graanetenc1; oca granai~tola. 1- zomertaling.
granata, I 1 bezem; 2 X handgranaat; 3 ~
granaatappel; granaat (edelsteen); pitt1lra
latta colla ~, of piltura del Granata, ruw,
ai, met een bezem uitgevoerd schilderwerk; esser pit't che la ,..., in u1ta casa,
dagelijks in een hui" iu en uitgaan, verkeeren; pigliar !a - , aile dienstboden
wegzend"n; aile minister.. ont-;laan; sa/tare la ,..." onder ,Ie huiselijke tucht valldaan gaan; (prov) ,..., 'IHt01'a spaz:a belle
Ire g'iorni, nieuwe bezems vegen schoon.
Granata, I Granada.
granata'lo, m bezembinder; bezemkoopman.
granatata, t slag, veeg met den bezem.
granatiere, m X grenadier; F lang, flink opgeschoten persoon.
granatina, f grenadine (limonade).
granatlno, m kleine hezem, bocncler; glazen

granato
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kraal; fijn Inllisch hout voor inlegwerk.
den; parlare come 1111 ~, als een volgranato, I m If. granaatappel; granaat (edelwassene, als een groot mensch spreken; alia
gesteente); II agg in 't zaad geschoten;
~, nit de hoogte; als een groot heel'; ilt
granictenj stevi.!.!, flink.
in 't groot; III avv zeer, heel; vee!; quello
granbe'stia, gran be'stia, I .l'~ elanl!.
e un gran bel bambino, <lit is een heel
Gran Bretagna, t Gro0t Rrittani(;.
mooi kind.
grancancelliere, m Hijkskanselier, groot grandeggiare, vi groat schijnen; uitstcken
kan5elier.
(boven anderen); groot, voarnaam doen,
gran cas sa, gran cas sa, I groote trom, Turk·
den grootcn heel' spelen.
sehe trom; batler la ~, de groote trom grandemente, avv groot, uitstekcnd; zeer,
roeren, veel ophef, recJame maken.
veel, hevig &.
grancella, t kleine krab.
grandetto, agg vrij groot.
grancevola, I zeespin (soort krab).
grandezza, I groottc; grootheill; hoogheid,
granchia'io, 111 kreeftenvisscher, -hanllelaar.
yoornaamheid; Hooghcicl (als titel); grangranchiesco, agg als de kreeften; lig achterdezze, pi pracht, verkwisting; grootdoeuitgaand.
ncrij; ,-...; d'animo, zielegroothcicl;
del
gra'nchio, I'll kreeft, krab; ~ plat en ingedeliUo, de zwaarte van het misdrijf; ~ di
sneden deel van den hamer (voor 't uitDio, verhevenheid van God.
trekken van spijkers); l' kramp; lfl Kreeft grandezzata, I dikdoenerij; uithaal, pralerij.
(in Dierenricm); pi" IUllatico de' granchi, grandicello, agg halfwassen; vrij groot.
vol grillen en luimen, vol dwaze invallen; grandl'floro, agg ~ groatbloernig.
aver il ~ alia borsa (of alla sca,rsella), F grandi'gia, I grootdoenerij, dikdoenerij.
lIen duim op de beurs houden, zeer gierig grandi'glla, f breede Spaansche kraag.
zijn; lare un ma,~,?o di granci;i, een hoop grandigliona'ccio, m kinderachtig mensch.
domheden begaan; pigliar un ~ (of un grandiglione, 111 groat kind (v. volwassencn
~ a sccco), een bok schieten, een flater
gezegd).
begaan.
grandiloquenza, I hoogclravendheid, woorgranchiolino, m kleine kreeft; lig kleine
denpraal.
flater.
grandi'loquo, agg hoogdravelld.
gran ciambellano, m opperkamcrhcer.
grandinare, vi hagelen.
granciporro, m kluizenaarskreeft; lig groote grandinata, I hagelslag; zware hage\bui.
flater.
gra'ndine, I hagel (neerslag en kogeltjes);
grancire, vi met cen haak, met de scharen
hagelbui; l' gerstkorrel op 't oog.
pakken; F wegkapen, ontfutselen.
grandin ina, I gekorrelde vermicelli & ab
grancollare, gran collare, m keten; groottoevoegsel voor soep.
meester eener ridclerorde.
grandino, agg vrij groot; een weinig te groot;
grancroce, gran croce, m graotkruis.
halfwassen.
grande, I agg (afgekort: gran) I groot, grandinoso, agg hagelachtig.
hoog, diep, breed, uitgestrekt; 2 rij- grandiosamente, avv grootsch, verhevcn.
kelijk, overvloedig; 3 uitstekend, uit- grandiosita, I grootschheid.
.
IIluntend; feestelijk, deftig; sterk, hevig; grandioso, agg grootsch, verhevell, prachttg.
~ lebbre, hevige koorts; un ~ josso, een grandisonante, agg Illid; hoogdravenc1, gebrcede, diepe gracht; un ~ prallzo, een
zwollen.
deftige, feesteJijkc maaltijd; grande scu- grandl'ssimo, agg zcer groot, allcrgrootst.
diere, opper-stalmeester; un U01ll0 ~, een granduca, lit groothertog; grootvorst.
groote (lange) man; un grand' 1'01110, een granducale, agg groothertogelijk.
groot man; nel pili ~ verno, in 't strengst granducato, m groothertogdom; waardigvan den winter; e un "'"' dire, 't is wonder- , heid van groothertog.
Jijk om te zeggen; e tm gY.1,n tempo ehe non granduchessa, I groothertogin.
l'/;o veduto, 't is lang geleden dat ik hem granelleria, f domheid, domme streek.
gezien heb; ci vuol gran tem/'o, er is veel granellino, m korreltje, pitje; lig greintje,
tijd voor noodig; di~, vele; c'era di gr.w
vonkje, sikkepitje.
gentc, er waren veel menschen, er was granello, lit (PI grandli & granclla). korr:l,
zaadkorrel; pit. kern; bal (v. klell~e (hevee! volk; c' di grand' tlV", er zijn veel
ren); fig greintje, weinigie; ~ dt ,pepc,
druiven; II sost m & I I groote, volwaspeperkorrel; granella delle perc, perepltten.
sene; 2 groote, hooggeplaatst pel-soon,
aristocraat; 3 't groote, verhevene, groot- granellosita, I korrelighei~:
.
granelloso,
agg korrebg; f1Jnkorrehg.
sche; Federico il Grande, Frederik de
Groote; i grand; del Regno, de grooten van granfarro, m ~ spelt (500rt koren).
het Rijk; Grande di SPagna, Grande van granfatto, avv zeer veel, buitengewoon.
Spanje; lare il ~ , den heel' lIithangen; gra'nfia, I klanw; vangarm van poliep.
larsi ~, zieh groot voorcloen; groot wor- granfiata, m slag, greep met den klauw;
f""'oo.J

e
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krab. krabwonde; fig een handvol; fig
beschimping. beleediging.
granglallo, m lC: tuinranonkel.
grangua'rdla, I ¥ hoofdwacht; voorposten. detachement.
granlre, I vi korrelen. korrelig worden; in
't zaad schieten (v. graan &1; tanden krij'
gen; II vt granuleeren, korrelig maken
(oppervlakte v. metaal &).
gran Ita, I gekorreld vruchtenijs.
granltello, m grofkorrelig marmer (op graniet gelijkend); fijnkorrclig graniet.
granl'tlco, agg granletachtig. granieten, graniet-.
granito, I m graniet; lig kracht, vastheid;
taaie volharding; II agg I sterk. stevig.
duurzaam; onwrikbaar; 2 gekorreld;
suono ......." sterk doordringend geluid.
granlto'lo, m stitt om metaal te korrelen;
kartelwerktuig (voor munten).
granltoso, agg granietachtig. graniethoudend.
granltura, f het korrelen, granuleeren (v.
metaal, buskmit &); het kartelen (v.
munten).
granl'voro, agg zaadetend (v. vogeJs).
gran maestro, m grootmeester.
grano, m I grein (1/11 gram); voorm. kleine
It. munt; 2 If. graan, tarwe; 1 zaadkorret.
zaad; .,. lig greintje, vonkje, weinigje; .......,
comune. tarwe; ......., larro, speJt; ......., saraceno,
boekweit; ......., turco. mais; non aver un ,....,
di giudizio, geen greintje, vonkje verstand hebben; cerear miglior pane ella .Ii
......." niet tevreden zijn met het goede, met
een eerlijke winst .
.grano'eehla, f grano'eehlo, m. kikvorsch.
granoechla'la, I ~ purperreiger.
granocchla'lo, m· kikkerland; kikkerpoel;
kikvorsc.henvanger.
granoechlella, t boomkikvorsch.
granone, m kantielh; c.annetille; If. mais.
granoso, agg rijk aan graan; korrelig, gekorreld.
.
Granslgnore, m de Groote Heer (titel v. d.
Sultan v. Turkije).
granturco, m lC: Turksche tarwe, mais.
granulare, I vt korrelen, tot korrels maken,
granuleeren, greineeren; II agg korrelig,
korrelachtig; tisi......."
tuberculose, longtering.
granulazlone, I korreling, het korrelen; l'
granulatie, vleeschwratje op heelende
wonden.
granuloso, agg korrelig; gekorrcld, in korrelvorm;
granuleus.
granvlslre, m grootvizier.
grappa, I ijzeren kram; muuranker; steel
(van kers &); hoefschurft; haakje (ats
leesteeken); soort fijne brandewijn.
grapplno, m enterhaak; sloepanker.
grappo, m zie gra.ppolo.

r

r

gratamente

grappoletto, grappollno, m trosje.
gra'ppolo, m tros (bloemen, druiven &); fig
opeenzittende bijenzwerm.
grappoloso, agg trosvormig.
grasce, I pi levensmiddelen, zie graseia.
grasceta, I vet, grasrijk land.
gra'sela, f (gew. in plur gebr.) levensmiddelen, proviand; III toezicht op de levensmiddelen (in Florence).
grasciere, m OJ levensmiddelencontroleur.
graspo, m rasp.
grassa, I vet; vetheid, diktc.
grassamente, avv in overvloed, rijkelijk.
grassatore, m straatroover, struikroover.
grassazlone, I struikroof, straatroof.
grasse, I pi half uitgeperste druiven.
grassello, m stuk varkensvet; gebluschte
kalk (v66r 't vermengen met zand).
grassezza, f vetheid, vettigheid; zwaarlijvigheid, dikte; vet-, oliegehalte; jig overvloed, rijkdom; vruchtbaarheid (v. bodem).
grasslgno, agg vettig.
grasslme, m mest.
grassino, agg mollig; weI doorvoed; carattere
......." halfvette letter,
grasso, I agg vet, lTettig, vethoudend; gappig
(van planten); dik, vet. goed gevoed (vaIL
personen en dieren); ruim; ,....., bracato,
overmatig vet; caleina grassa, vette kalk
(waarin weinig zand); carattere ......." vette
letter, vetje; cibi grassi, pi vleeschspijzen
(die niet op vastendagen gegeten mogen
worden); discorsigrassi. pi vuile, gemeene
praatjes; giorni grassi, pi vlees~hdagen niet
vastendagen; Giovedi .......,. laatste Donderd.ag voor de vasten; ·incenso ,....." zeer harsach tige wierook; libri grassi, pi vuile, gemeene boeken; metalli grass i,pl doffe meta·
len; promesse grasse, pl mooie beloften;
risata grassa, hartelijke. smakelijke Iach;
tempi grassi, pi goode tijden; terreno ......."
vruchtbaar, vet land; e (of sarebbe) grassa
se ... , het zal veel zijn, als ... ; ,~ larla grassa,
F om 't nu eens ruim te nemen; da' grassi
partiti, partiti, hoedt u voor te vette winsten; Iprov) grassa cltcina magro testamento of a grassa clIcina poverta e vicina,
een vette keuken geeft een magere beurs;
zie ook accordo; II sost m vet; dikte; dikkerd; smeer; vette aarde. klei; mest; lig
overvlood; mallgiare di .......,. op vastendagenvleesch eten.
grassilcelo, agg mollig, rond, good doorvoed; discorsi grassocei, schuine praatjes.
grassone, m .......,ona, I zeer dik persoon.
grass otto, I agg zeer dik; II sost m niervet.
gras.ume, 111 vet, vet waren; mest; vuil.
grata, f tralie; tralievenster (om door te
spreken); rooster.
gratamente, avv vriendeJijk; met dankbaarbeid; met genoegen, gaarne.

gratella
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gravetto

gratuitamente, avv voor niets, kostel60S,
gratella, I keukenrooster.
gratis; ongegrond, zonder reden.
gratl'ccia, l vischfuik.
gratuito,
agg kostelo05; zonder belooning;
graticciata, t vlechtwerk van teenen; rijswerk, kribwerk.

grati'ccio, m teenen honle; tralie-, vlechtwerk; stortbed, rooster (waterbouwk.).

graU'cola, I tralie-, vlechtwerk; rooster; kijkgat; schuif, tralievenster (in biechtsto<,l,
deur &); vierkantcnnet om iets na te
teekenen.
graticolare, vt nateekenen met behulp van
een vif"rkantennet; van tralies voorzien.

graticolato,

traliehek, traliedeur, latwerk
L. vischgraatverband.
gratlficare, I vi begiftigen, beloonen; zkh
dankbaar, erkentelijk betoonen; II ~rsi,
ziell dankbaar betoonen; ~rsi uno,
iemands gunst, welwiUendheid verwerven.
gratificazione, I gratifieatie, toelage, bedrag
ineens; belooning, geschenk.
gratis, avv voor niets , gratis.
gratitu'dine, I dankbaarheid.
grato, I agg dankbaar, erkentelijk; aangcIn

(in tuinen);

naaru,

lief;

belninnelijk,

vriendelijk,

vriendschappelijk;
grata
accogliema,
vrien<1elijke, hartelijke ontvangst; sap ore
~, aangename smaak; ebbi ~ piacerc, ik
had het groote genoegen; lare cosa grata a
qd, iem. een dienst bewijzen.
grattabu'gia, I draarlborstel (om metalen tc
reinigen).
grattacapo, m kopzorg, hoofubreken.
grattaculo, m ~ hond"roos; rozebottel.
grattamento, m het krab1:>en, schrapen,
wrijven.
grattapu'gia, f zie graftabugia.
grattare, I vi krabbcn, schaven, openrijten;
afkrabben(een mum); uitkrabben(schriftf;
il cacio, de kaas raspen; ~ qd
dove gli /Jizzica, iemand op de gevoeligc
plaats treffen; ~ uno of gli oyccclti ad uno,
iem. stroop om <len mond smeren, vleien;
~il violino, op de viool krassen; II ~ysi, vr
zich krabben, zich wrijven; ~rsi il capo,
zich (uit verlegenheid) 11et hoofd of achter
ue ooren krabben; -rsi fa paneia, luieren,
ledig Joopcn.
grattata, I het krabbcn; daysi It1la ~, zich
even krabben.
grattatura. f het krabben, wrijven; kra1:Jwonde, schram; afkrabsel.
grattino, m krahijzer; schaafmes (v. kopergraveurs); racleermesie.
grattu'gia, f rasp (voor brood, kaas); zandzeef, kalkzeef; rioolrooster; tralievenster
(van biechtstoel); fig ruwe, oncHen oppervlakte; visa di ~, pokdalig gezicht; esser
un cacio Ira due grattugie, zich tusschen
twee vuren bevinden.
grattugiare, vi raspen.
gratuita, f kosteloosheid.

onbezoldigd; bloot (vennoeden); rente1005 (voorschot); ongegrond (bewering);
latiea gratuila, vergeefsche mocite; od1:0
~, onverdiende haat.
gratulare, vi zich met anderen verheugen.
gratulatorio, agg gelukwenschend; lettera
gratulatoria, felicitatiebrief.
grava'bile, agg beJastbaar_
grava'ccio, agg onbeholpen, lummclachtig,
onhandig; zwaar te vertert'n.
gravame, m aanklacht, klacht, bezwaar;
beJasting; druk, last;
gravamento, m beslag, beslaglegging: pandbeslag; bezwaring; oplegging van lasten;
porre un ~ SIt qc, iets gerechtelijk in beslag nemen.
gravare, I vt drukken, bezwarcn; l't ver.bt'urd verklaren, in besla;,: nemen; bl'lasten, leed veroorzaken; aanhitsen; su
1m londo grava una s.?Yv iii) , een land is
met een servituut bezwaard; una colpa
grava su m·', er rust een schuld 01' mij;
II ~rsi, VI' zich belasten, beladen met
iets; fig zich beleedigcl, gekrenkt gevoelen, bek13gen.
.
gravativo, agg drukkend, bezwarenu; l'
verergerend (een kwaal).
gravato, p pass & agg belast, bezwaard; verbemdverklaard, in beslag genomen; bekommerd, vol kommer, zorg.
gra ve,l agg I zwaar, drukkencl; 2 dik, zwaar,
onbeholpen, lummelachtig (persoon)j '.
drukkend, zwaar te dragen; vervelend,
lastig; moeilijk, bezwaarlijk; " ernstig
streng, gewichtig; 5 overladen (kunstwerk); accento ~, accent grave, zwaar
toonteeken (als 01' e); aria~, drukkencle
lucht; cavalleria ~, X, zware cavalerie;
cilio ~, zware, lIloeilijk te verteren kost;
~ dolore, bitt.,re smart; indizio ~, ernstige, gewich tige aanw-ijzing; lutto.~,
zware rouw; ora~ione '--, ernstige, nlet
overtuiging uitgesproken rede 01 gebecl;
parole gravi. ernstige "worden; pa,rti gravi,
ernstige rollen; peccato ~, zware zonde,
cloodzoncle; persona ~, vervelenrl persoon; prez::o ,......." hooge prijs; salita ,......"
zware moeilijke bestijging; steile hoogte;
spesa ~, drukkende uitgave; ~ SU0I10, I
lage , diepe toon; vesti gravi, wanne, dikke
kleeren, winterkleeren; II sosl m zwaarte;
zwaar lichaam; lig ernst; staresul"~,
waardig blijven, zijn ernst, tatsoen hewaren; vestir di ~, warm gekleed gaan;
III avv zie gnwemmte.
gravedine, I l' zwaarte in 't hoofd.
gravemente, avv zwaar, ernstig; gewichtig;
vestire ~, warm kleeden_
gravetto, agg tamelijk emstig, zwaar &.

gravezza
gravena, f zwaarte, last; moeilijke vert!'erbaarheid (van spijzen); loomheid, lusteloosheid; belasting; afpersing, uitzuiging;
fig kommer, zorg; onree-ht; beleediging,
emstig karakter; ernst, gewichl; gevaarlijkhei'l; - di ornamcnti, overlading met
versicringen; - di testa, zwaarte in 't
hoofd,
gravlee'mbalo, m J klavecimbel, ouderwetsch klavier.
gravldanza, f zwangerschap.
gra'vldo, agg zwanger; drachtig (v. dierell);
,fig beladen, vervul<1; (Scherz) dikbuikig;
let/era gravida, brief waarin iets is ingesloten, aangeteekende brief (mpt geldswaarde); pallino ,..." be1egd broodje; tempi
gravidi di glurra, met oorlog dreigende,
van oorlog zwangere tijden.
gravina, f breekhamer.
gravl'sono, agt; luill, diep klinkend.
gravlti'l, f zwaarte, gewicht; fig belangrijkheid, ernst, zwaarte, gewicht; waardigheid, emst; bedachtzaamheid, wijsheid;
portarsi con ,..." zich waardlg gedragen.
gravltare, vi graviteeren, door ziju zwaarte
Ilaar het laagste punt getrokken worden;
neigen (naar), zich bewegen (om of naar).
gravltazlone. i zwaartekracht.
grav6cdo, agg vrij zwaar.
gravosamente, avv moeielijk, bezwaarlijk,
met inspanning.
gravoslt., f zie grat'i'.ua.
gravoso, agg zwaar, bezwaarlijk, moeieJijk,
drukkend, lastig, onaangenaam.
gra'zla, f'1 lieftalligheid, aanvallighei<1, bekoorlijkheid, gratie; :2 X gratie; 3 gunst;
goede gezindheid, 4 gratie; genade, begenadiging, kwijtscheldlng; 5 genoegen, beleefdheid, gnnst; goedheid; 6 dank, dankzegging; 7 goddeJijke genade, genadewerking; 8 gave Gods; Ie trc Grazie, de dde
Gratien; antw di ''''', 't jaar des Reils,
't jaar na Christus' geboorte; colpo di ,..."
genadeslag; giorni di ,..." $ respijtdagen;
IIladOlma dellc Grazie, D.L. Vrouw van
Genade; grazie! ik dank! grazie a Dio!
God zij dank! grazic a lei, ik dank u; aver
di - , se ... , van geluk mogen spreken,
als ... ; 10 ehiedo per - e 11011 per obbligo, ik
vraag het als een gllnst en niet als een
verplichting; dar ,..., a UII cibo, een spijs
smakelijk toebereiden; se Dio mi da - ,
10 finiTO questa lavora, met Gods hulp,
zal ik dit werk voltooien; domandare ww
- , een gunst vragen; esser ,..., se ... , veel
(zu1!en) zijn, wanneer. .. ; - se ce lI'e, een
beetje beIeefder alsjeblieft; it re gJi Ieee
la - , de koning schonk hem genade;
latemi ai ,..., questa carita, doe mij als het
u belieft, dit genoegen; render,..., of grazie,
dank zeggen; non saper ne grado ne ,..."
niets de geringste dankbaarhl'id betoo-

grembo
nen; uscir di ...." uit de gllnst geraken;
vervelen, gaan tegenstaan; COIl t'ostra
bUOIla ,..." ml't llW verlof; di ,..." of in ,..."
uit beleefdheid, Olll een genoegen doen;
alsjebJieft; ill ...., di ... , wegen~; dank zij;
per la - di Dio, bij Gods genade; senza
garbo lie ...." zonder eenige aantrekkelijkheid; (prov) avuta (of ricevuta) la - gabbatn it santo, ondank is 's wereld loon.
graziare, vt inwilligen, uit gunst verleenen;
genade schenken, begenadigen, kwijtschelden (straf).
grazlato, I p pass & agg ingewilligd; begenadigd; II sost m begelladigde.
gra'zle, zie grazia.
grazl6la, f ~ genadekruid.
grazlosamente, avv bevallig, bekoorlijk; beleefd, vriendelijk; gratis.
grazlosetto, grazlosino, agg bevallig, lief,
lieftallig_
grazloslta, l aanvalligheid; beleefdheid, beminnelijkheid.
grazloso, agg bevallig, lieftallig, bekoorlijk,
lief; aantrekkeJijk; sierlijk (stijl); genadig,
beleefd, vriendelijk, minzaam; welgevallig; gratis, kosteloos; imprestito ,..." rentelooze leening; far it - , het hof maken.
greca, f Griek~ch vrouwengewaadj Grieksehe rand.
greeale, m noordoostenwind.
grecamente, aVi' op zijn Grieksch.
greearello, m ~ 500rt eend.
.
grecchla, f ~ struikheide, heidekruid.
grechegglare, vi Gr. uitdrukkingen, gebruiken; .J,. naar 't N.oosten afwijken.
6recia, t Griekenland.
grecismo, m grrecisme, Grieksch taaleigen.
greclsta, m gnecist; kenner der Gr. taa\.
greclzzare, vt vergriekschen, in Griekschen
vorm brengen.
greco, I agg Grieksch; (van wind) noordoost;
fcde greca, trouwelooshcid; zie ook pecc;
II sost m het noordoosten; noordoostenwind; zoete Grieksche Wijll; Grieksche
taal; G,..." m Griek.
.
grecolevante, m oost-noordoostellwilld.
grega'rio, m gemeen soldaat; fig volgeling,
aanhanger.
gregge, gre'ggia, l kudde (klein vee); fig
schaar, menigte, hoop; geestelijke kudde.
gre'gglo, agg ruw, onbewerkt; lig onopgevoed, boerse-h; materia greggia, grondstof,
ruwe stof; seta grcggi,1-, ruwe zijde; tela
greggia, ongebleekt Iinnen.
gregoriano, avv Gregoriaansch.
6reg6rlo, m Gregorius.
gremblale, f zie' grembiule.
grembio, m zie grembo.
gremblule, m schort; voorschoot; schootsve!.
grembo, m schoot; fig moederlijf; boezem,
. middelpunt; ..... della Chiesa, schoot der
Kerk; far...., di tina vesta, een kleeding-

gremire
gremire

grinzosita
grinzosita
3I 9
~,
beroemd
worden;
a
'"
e
rumore, met
met
stuk
opnemen
(om
er
iets
in
te
leggen);
r-«,
beroemd
worden;
a
~
e
rumore,
stuk opnemen (om er iets in te leggen):
groot geschreeu
geschreeuw;
(prov) dalle
dalle grida
grida 1U
ne
un muro
mum fa~,
fa - ,een
eenmuur
muur buigt
buigt door,
door, heeft
heeft
groot
w; (P,yov)
un
scampa ilil lupo,
lupo, door
door het
het praten
praten alleen
alleen
een uitbuiking;
uitbuiking; gettarsi
gdtarsi in
in ~
_ ad
ad alcuno,
alcuno,
scampa
een
wordt een
een booswicht
booswicht niet
niet gestratt,
gestraft.
tot iern,
iem. zijn
zijn toevlucht
toevlucht nemen;
nE'men; zich
zich in
in
wordt
tot
grieve, agg
agg zie
zie grave.
grave.
iemands armen
armen werpen;
werpen; ad
ad uno
uno sisi pur;
pu0 grieve,
iemands
grlfagno, II agg
agg met
met klauwen
klauwen gewapend;
gewapend;
mcitere itil capo
capo in,
in"-,
menkan
kan zich
zichgerust
gerust grifagno,
mcttere
' J , men
roofzuchtig; scherp,
scherp, begeerig
begeerig (v.
(v. oogen);
oogen);
aan iem.
iem. toevertrouwen.
toevertrouwen.
roofzuchtig;
aan
uccello
~,
roofvogel;
II
sost
m
roofvoge\.
gremlre,
I
vi
opvullen,
vol
maken;
II
-rsi,
uccello " ' J , rootvogel; II sost m roofvogel.
gremire, I vt opvullen, vol maken; II ~rsi,
grifata, fI stoot
stoot met
met den
den snoet,
snoet, snuit
snuit.,
vr zich
zich vervullen,
vervullen, vervuld,
vervuld, vol
vol worden.
won\f'n.
grifata,
ur
grifo, 'In
tit snuit,
snuit, snoet;
snoet; jig
fig smoel,
smoel, leelijk
leelijk gegegremito, agg
agg opgevuld,
opgevuld, VOl;
vol; stare
stare gremiii,
gremiti, opop- I I grifo,
gremito,
eengedrongen staan.
staan.
zicht; "'J'di
'" di porco,
porco, PPvarkenssnoet
varkenssnoet (scheld(scheldzicht;
eengedrongen
woord); torcer
torcer ilil ,....."
~, FF den
den neus
neus verachteverachtegre'ppla, ff kribbe,
kribbp, ruif;
ruif; onderhoud;
oD.<\erhond; kost;
kost;
woord);
gre'ppia,
lijk optrekken;
optrekken; ungersi
ungersi ilil ~
'" alle
aile spese
spese
la ,.....,
- governatioa,
gov~rnativa, de
,Ie staatsruif;
staatsruif; alzare
alzare ad
ad
lijk
To,
altrui,
uno
la
~,
iem.
den
broodkorf
hoog
hanzich
op
andermans
kosten
te good
goed
altrui, zich op andermans kosten te
uno la ""', iem. den broodkorf hoog hangen,
hem
weillig
te
eten
geven;
(pro!!)
la
doen.
gen, hem weinig te eten geven; (prov) la
doen ,
grifo, grifone,
grifone,m
1II(Mit.)
(Mit.) de
clevogel
Grijp; grifgrif/J1wna 1"0.1
~fa
fa lala buona
buona bestia,
besiia, wie
wie good
goed moet
moet 22 grilo,
vogel Grijp;
buona
wet ken moet
moet ook
ook goed
goed eten.
eten.
fioen.
werken
fioen.
grepplna, ff chaise
chaise longue,
longue, rustbank.
rustbank.
grifone, m
111 ~~ klapperzwam;
klapperzwam; ~11- witkop-gier.
witkop-giN.
greppina,
grifone,
greppo, tit
tit rand
rand (v,
(v. sloot
sloot 0/
of greppel);
greppel); overover- grigiastro,
grlglastro, agg
agg grijsachtig.
grijsachtig.
greppo,
hangende rotswand,
rotswand, steile
steile wand;
wand; steilte.
steilte. gri/gio,
gri'glo, agg
agg grauw,
grauw, grijs;
gdjs; sosi
sost 1n
111 grijze
grijze klcnr.
klcur.
hangende
gres, m
tit zaudsteen.
zands teen.
grlgioferro, agg
agg ijzergrauw.
ijzergrauw.
gres,
grtgtoterro,
gresplgnolo,
m
!f.
melkdistel.
grigiolato,
agg
gevlekt,
gespikkeld,
bont.
grespignolo, m ~ melkdis tel.
grigiolato, agg gevlekt, gespikkeld, bont.
greto, m
tit kiezelbed,
kieze1bed, droog
droog rivierbed.
r;vierbecl.
Grigioni, 1n
111 pl
pi Grauwbunderland.
GrauwbunclerlalHl.
greto,
Grigioni,
gre'tota,
f
staafje
(van
vogelkooi);
stokje
grilla'la, If armzalig
armzalig landgoedje
landgoedje met
met OJlOllgretota, t staafje (van vogelkooi); stokje grilla'ia,
(van spinrokken);
spinrokken); splinter;
splinter; jig
fig voorwendvoorwendvruchtbaren grond.
grond.
(van
vruchtbaren
sel, uitvlucht;
uitvlucbt; list.
list.
grlllanda, ff zie
Lie ghirlanda,
ghirianda.
sel,
grillanda,
grillare
are,, vivi beginnen
beginnen tete koken;
koken; sissen
sissen (olie
(olie in
in
gretoso, agg
agg met
met zandigc,
zandigc, stecnige
stecnige banken
banken grill
gretoso,
en oevers
oevers (rivier).
(rivier).
de pan);
pan); schuimen,
schuimen, gisten
gisten (wijn
(wijn in
in het
bet
de
en
grettamente,
avv
karig,
schriel.
vat).
grettamente, avv karig, schriel ,
vat).
grillettare, vivi pruttelen,
pruttelen, sissen
sis,en (in
(in de
de pan),
pan),
gretterla, grettezza,
grettezza, ff karigheid,
karigheid, schrielheid,
schrielheid, grillettare,
gretterla,
vrekkigheid.
beginnen
te koken.
koken.
vrekkigheid.
beginnen te
grilletto,11£
krekeltje; jig
fig kleine
kleine gri1;
gril; trekker
trekker
gretto, agg
agg overdreven
overdreven zuin
Z1l111ig,
kJrig, gierig;
gieri b ; grilletto,
m krekeltjc;
gretto,
ig, karig,
fig kleingeestig:
kleingeestig; bekrompen,
bekrompen, enghartig.
enghartig.
(van 't't geweer).
geweer).
fig
(van
greve, agg
agg zie
zie grave.
grave.
grillo, m
tit krekel;
krekel; fig
lig gril,
gril, luim,
luim, hersenschim;
hersenschim;
greve,
grillo,
grezzo, agg
agg zie
zie greggio,
greggio.
hangstelling (voor
(voor muren);
muren); balletje
balletje (in
(in
grezzo,
hangstelling
grl'cdo, II agg
agg gekrukl,
gekl'1lld, gefriseerd;
gefriseercl; IIII sost
sos! m111
het boccia-spel):
boccia-spell;aver
aver cervello
ccrt'ello quant'
1uant' un.
Im~,
gri/eeio,
het
1"0.1,
gril,
kuur.
een
garnalenverstand
hebben;
aver
dei
gril, kuur.
een garnalenverstand hebben; aver dei
grill'; per
per itit capo,
capo, het
bet hoofd
hoofd vol
vol dwaasdwaasgri'cc!olo, mm koortsrilling:
koortsrilling; gril,
grit, kuur,
kuur.
gri'eeiolo,
grilli.
heden hebben;
hebben; ad
ad uno
IIno menta
mantailit~,
~, iem,
iem.
grida, ff uitroeping;
uitroeping; schreeuw;
schreeuw; geruch
gerucht.
heden
grida,
t.
grldacchiare, vivi een
een beetje
beetje schreeuwen.
schreeuwen.
krijgt een
een kuur,
kunr, een
een gril;
gril; ogni
ogni --. J che
che salta,
salta,
krijgt
gridacehiare,
het geringste,
geringste, kleine
kleine ding;
ding; indovinala
indovinala ~!
-I
grldare, II vivi schreeuwen,
schreeuwen, roepen;
roepen; uitroepen,
uitroepen,
het
gridare,
dat mag
mag de
de drommel
drommel weten!
weten! ik
ik snap
snap erer
openlijk bekend
bekend maken;
maken; schelden,
schelden, kijven;
kijven;
dat
openlijk
~ addosso
addosso ad
ad uno,
uno, iem,
iem. achterna
achterna schreeuschreeuniets van.
van.
,.....,
ni.ets
grillotatpa, m
m veenmol,
veenmol, .t.VI
,vI antjing
antjing tanah.
tanah.
wen; IIII vtvt hevig
hevig berispen,
berispen, een
een verwijt
verwijt grillotalpa,
wen;
doen;
met
luider
stem
vedangen,
roepen
grillottl,
11£ pI
pi franjes,
franjes, troetels
troetels (v.
(v. epauepau·
doen; filet luider stern verlangen, roepen grillotti, nz,
om; iem.
iern. openlijk
openlijk uitroepen,
uitroepen, verkiezen;
verkiezen;
letten).
om;
letten).
~ aiuto,
aiuto, om
om hulp
hulp roepen;
roepen; "~
vendetta, om
om grimaldello,
grlmaldello, tn
til looper,
looper, haaksleutel.
haaksleutel.
I"oo.J
' J vendetta,
wraak roepen.
roepen.
gri'nfla, tf zie
zie granfia.
granfia.
,vraak
gri'nlla,
grlnta, tI k,vaadaardig,
kwaadaardig, zuur
zunr gezicht;
gezicht; aa ~
~
gridata, tI het
bet schreeu,ven;
schreeuwen; roep;
roep; geraas;
geraas; bebe- grinta,
gridata,
risping, uitbrander.
uitbrander.
dltra, met
met een
een hardvochtig,
hardvochtig, verstokt
verstokt gege·
risping,
dura,
grldatore,
111
roeper,
schrceuwcr,
omroeper;
laat, staalwf
staalwfg.
gridatore, nt roeper, schreeuw'er, onlroeper;
laat,
g.
twister, kijver.
kijver.
grinza, tt rimpel,
rimpel, plooi
plooi (in
(in 't't gelaat);
gelaat); VOU\V,
vouw,
twi.ster,
grinza,
gridelllno,
agg
grijslil3.;
lila.
plooi
(in
kleeren);
kreukel (in
(in papier);
papier);
gridellino, agg grijslila; lila.
plooi (in kleeren); kreukel
non fa're
lare u1ta
/HUt ro-J,
_ , nauwkeurig
nauwkeurig passen;
passen; juist
juist
gridlo, m
tit aanhoudend
aanhoudend geschreeuw,
geschreellw, getwist,
getwist,
non
gridio,
gekijf.
afgepast zijn
zijn (geld);
(geld); tar
far IeIe gril'LZe,
grilt.ze, riInpel~
rimpel~
gekijf.
afgepast
grido, m
m (Pl
(Pi gridi
gridi && grida)
grida) schreeu,v,
schreeuw, kreet,
kreet,
krijgen, verouderen;
verouderen; levrtre
levare ilII corpo
corpo d'ld ..
grido,
krijgen,
roep; beroerndheicl,
beroemdheid, roep,
roep, naarn;
naam; leIe grid
grida
grinze, zich
zich goed
goed dik
dik eten.
eten.
roep;
a
grin,7.e,
di doIore,
dolore, de
de smartkreten;
smartkreten; medico
medico di
di ,....."
~, grinzettina,
grlnzettlna, grinzollna,
grlnzollna, ff vouwtje,
vouwtje, plooitje,
plooitje,
di
geneesheer van
van naam;
naam; ~
'" di
di rabbia,
rabbia, kreet
kreet
rimpeltje.
geneesheer
rimpeltje.
van
wat-de;
andarsene
alle
grida,
op
losse
grinzosetto,
agg
plooierig,
rimpelig,
een
van wocde; andarsene aZZe grida, op losse grinzosetto, agg plooierig, rimpelig, een
geruchten afgaan;
afgaan; mettere
meitere in
in ~
~ un'
un' opera,
opera,
weinig verfrommeld.
verfrommeld.
geruchten
weinig
een werk
werk luid
luid prijzen;
prijzen; venire
venire (of
(of saUre)
satire) in
ilt grinzosita,
grinzosita, tI rimpeligheid.
rimpeligheid.
een

grinzQso
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grtnzoso, agg- rirnpelig, plooierig; pelle grin- grossa,
zosa, rimpelige, slappe huid; vest ito r-/,
gekrenkelde, verfrommelde kleeren.
grinzume, m veel rimpels, plooien (in de
buid).
gripo, m sleepnet,
gri~pe, f
gr iep ,
gri ppia, j .\t. boeireep.
grippo, m .\t. klein zeerooversschin.
grtsette, f pl .,t. weeflijnen, wevelingen, touwladder.
grisetta, f grijze, wollen stof; naaistertje,
scharreltie.
grisolito, n1, chrysoliet, goudsteen.
grisopa'zto, m chrys opraas, geelgroene

r

agaat,
grissino, m soort stangvormig gebak (in
Piemont).

Groenta'ndia, f Groenland.
groto, m zoutsteen, ketelsteen.
grogiotare, zie crogiolarc,
groma, f cud-Rom. maat (± 6.5 1VL).
gromma, t wijnsteen; kalkaanzetting (in
waterleiding &).

gronda,j kroon-, daklijst; dakgoot; over den
muur uitstekend dakgedeelte; helling,
afloop (v. e. land) voor de afwatering;
cappello a ,......" hoed met neergeslagen rand;
[ar r-« verso un luogo, naar een plaats af-

hellen, afwateren; a ,......" naar eerie zijde
afhellend, met neergeslagen rand.
gronda'ia, f dakgoot, waterafloop (v. d.
goot); (prov) juggire l'acqua sotto la ,......"
van den regen in den drop komen.
grondante, agg druipenc1, druppelend.
grondare, I vi afdruipen, afloopen, afrlruppelen; ,......, di sudore, van zweet druipen; II
vt doen druipen; una [erita gronda sangue,
het blood druipt uit eerie wonde.
grondato'io, m .6. overhangende dakrand,
afdak.
grondone, m steenen dakgoot.
grondon grondoni, avv voorovergebogen,
met hangend hoofd (loopen).
grongo, m ~ zeeaal.
Groninga, t Groningen.
greppa, t kruis (v. rijdieren); (Scherz) rug
(v. menschen); stuitje (v. vogels); andare
in' ,......". achter iem. te paard zitten; op 't
achterste gedeelte van den rug zitten;
fig iets gcrrieten zonder te betalen; aver
'una cosa in ,......" iets op den koop toe krijgen; aver tanti anni sulla ,......" reeds veel
jaren achter 'den rug hebben.
groppata, f boogsprong (v. paard).
gropplera, f staartriem; deken voor het
kruis, schabrak.
groppo, m knoop; knoest; groep, menigte.
groppone, m kruis, achterste, onderste gedeelte van den rug; piega» it f'O'oooI, zwoegen,
hard werken; groppon gropponi, met ge-

bogen rug.

grotta
f

gros, twaah doziin; dormire la ~,
den derden, laatsten slaap doen (v. zijdewormen); jig vast, diep slapen; jar fa < ,
een groote behoefte doen; alta r - ' , ruw,
ongemanierd; in grove trekken, in 't algemeen; in 't groot, en gros.
grossamente, avv in ruwe, grove trekken;
ongeveer, ten naastebij.
grosseria, f goud-, zilverbewerking in
groote stukken; fig domheid, Iummelachtigheid.
grossetto, agg vrij dik, stevig, plomp.
grossezza, f dikte; doorsnede; omv ang,
dikte, zwaarte (van menschen); dikheid
(v, vloeistof); zwangerschap: ,......., d'animo,
vijandschap, ontstemming (tegen iem.);
,......, d'intelletto, onbegrijpelijkheid, traagheid van begrip; ,......, d'udito, hardhoorigheid.
grosslere, m groothandelaar; groohverker (in
goud en zilver).
grossista, sn $ groothandelaar, grossier.
grosso, I agg I dik, omvangrijk, groot; 2 dik,
dicht, troebel (v. vloeistoffen); 3 groot,
sterk, talrijk;' 4- ruw, grof; 5 zwanger,
(vrouw); bestie grosse, pI groat vee; dito r-«
duim; groote teen; esercito ,......." talrijk
leger; [iume ,......" sterk gezwollen rivier;
marc r-«, onstuimige zee; pane ~, grof
brood, roggebrood; peezo ~, (Sclier~)
groote meneer, aanzienlijk persoon; popolo
,......" dichte bevolking; terra grossa, dichtbevolkt land; udito ,......." hardhoorigheid;
uomo ,......" dom, lomp mensch; vini grossi,
sterke wijnen, met hoog alcoholgehalte;
bere ,......" F 't zoo nauw niet nemen; een
oogje toedrukken; dirle grosse, domme,
ongerijmde dingen zeggen; questa l' e
grossa l dat is een beetje kras! die is sterk!
II avv in grove, ruwe trekken; grof, zwaar
&; giuocar r-/, grof spelen, veel wagen; III
sost m I gros, voornaamste deel; hoofdgedeelte; X hoofdmacht (v , e. leger); 2
dikste gedeelte (v, zuil); kuit (v. been);
3 oud-Toscaansch zilvermuntje.
grossolanamente, au» ruw, ongemanierd,
Iomp, plomp; laoorare ,......" onhandig,
stumperig, zonder zorg werken ,
grossolanlta, f ongemanierdheid ruwheid,
lompheid.
grossolano, agg ruw, lomp, onbeschaafd, on"
gemanierd; niet afgewerkt, ruw bewerkt;
animo"""", grove, onbeschaafde geest;
gente grossolana, onbeschaafd volk; tela
grossolana, grof lirmen; ,......., nel uestire,
boersch in zijn kleeding; alia grossolana,
zie grossolanamenie,
grossuta'ria, f ~ kruisbes.
grossume, m grove stof; dik bez inksel,
grondsop.
grotta, f grot; kelder; ,val, dam; sChutmuur;

afhangende rots.

grottcsca
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grottesca, t groteskc figuur; fantastische,
wonderlijke figuur; grottescne, ~bl grotesken_
grottescamente, avv grottesco, agg grotesk,
wonderlijk, zonderling, bespottelijk; grillig.
[mig.
grottoso, agg vol grotten en hoi en; grotvorgrovi'glioJa, t kronkeling in een al te sterk
gedraaide draad.
grovi'gJiolo, m knoopje in 't weefsel; fout
in 't weefsel.
gru, of grue, t 3t kraanvogel; ~ kraan,
hefkraan.
gru'ccia, t kruk, zitstokje voor jachtvalk
&; deurkruk; planthout, plantijzer; kleerhanger (in krukvorm); andare a grucce,
op krukken loopen; fig onzelfstandig zijn;
stare, tenere sttlla ~, in twijfel, onzekerheid verkeeren; tenere WIG slIlla ~, iem.
voor den gek houden.
grllcciata, t slag met kruk.
grllcclone, m 3t bijeneter.
grufoJare,1 vimet den snuit omwoelen, doorzoeken (als de zwijnen); fig ongemanierd,
gulzig eten; jig rondzoeken, rondsnuffelen; II -rsi, 11r zich in 't slijk wentelen
(ook fig), zich aan de ondeugd overgevcn.
grugare, vi kirren (van duiven).
grugnire, vi knorren (als varkens); lig
brommen, mopperen.
grugnito, m geknor.
grugno, m snuit, snoet (van zwijnen en
andere dieren); fig> sHoet, smoe]; zuur
gezicht; far ~, een zuur gezicht zetten;
den lip laten hangen.
grugnone, m knorrepot, brombeer.
grulla'ggine, I domheid, dwaasheid, onnoozelheid.
grulleria, f domme 'zet, domheid.
grullo, I agg gedrukt, terneergeslagen; traag,
suf, slaperig; dom, onnoozel, lummelachtig; II sost m domkoI', sukkel; sufferd.
gruma, f zie gromma.
grumere'ccio, m nagras, etgroen; hooi v'an
braakland, stoppelvelden &.
'
grumo, m klompje geronnen bloed; klonter,
klont (in melk &).
gru'moJo, m hart, krop (van kool, sla &).
grumoso, agg klonterig.
gruogo, m If. saffloer, veddistel.
gruppetto, m kleine groep; J' versiering,
coloratuur, loopje; ~ bloementros.
gruppiere, m croupier.
gruppito, agg achtkantig geslepen (diamant).
gruppo, m groep (menschen, beelden, boo'men &); verzegelde geldzak, rolletje,
pakje geld; dramatische verwikkeling; il
~ del Laocoonte, de groep van Laokoon.
gru 'zzo\o, m spaarduit, spaarpenning.
gua', afkorting van guarda, zie eens! kijk
eens! bah! - come dovevo tare? nu, wat
had ik dan moeten doen?
I TALIAANSCH.

guaio

gua~o, ffl ~ guacoplant.

guada, t ~ wouw.
guada'biJe, agg waadbaar, doorwaadbaar.
guadagna'bIJe, agg winstgevend; te winnen.
guadagnare, I vt winnen, verdienen, ver·
werveO, verkrijgen, winst behalen; zich
verschaffen;
(l'imimo di) alcuna,
iemands gunst verwerven; ~ la cima
d'un monte, met moeite den top van een
berg bereiken; ~ lama, roem verwerven;
'" la mano, niet meer naar den teugel
luisteren (v. e. paard); '-' terreno, terrein
winnen, vooruit komen; (assai) ~ bene,
veel winnen, verdienen; guadagnarci un
tanto, er nog een voordeeltje van hebben; (prov) non ~ l'acqua da lavarsi Ie
mani, nog niet het zout in de soep verdienen; II -rsi, vr verdienen; zich verschaffen, inpalmen; ~ rsi il pan, la vita
&, zijn kost verdienen, in zijn levensonderhoud voorzien ro-rsi un reuma, zich
een verkoudheid op den hals halcn.
guadagnata, I I zie guadagno; 2 over de
streep (bij 't balspel); tare ~, een punt
halen (door over streep te werpen); passar
la "', F de perken te buiten gaan; h.et
doel voorbijstreven.
guadagnato, I agg verdiend, verworven; II
sost m het verworvene, verdienste.
guadagnetto, m kleine winst, klein voordeeltje.
guadagne'voJe, agg winstgevend, nut opleverend.
guadagno, m winst, voordeel, nut; venlienste; bestie da .-.-, fok-,slachtvee; cavallo
d,t "', dekhengst; mettere a ~ i denari,
zijn geld uitzetten, op interest zettel1;
mettersi a ~, zich prostitneeren van
vrouwen.
guadagnucchiare, vi een kleine winst maken; met l<leine beetjes verdienen.
guadagnu'cclo, m kleine, karige winst.
guadare, vt doorwaden.
I guado, m waadbare plaats; het doorwaden;
rompere il ~, 't eerst in het water gaan
om het te doorwaden; lig iets het eerst
beginnen; het ijs breken; tentare it ~,
een zaak eerst onderzoeken.
2 guado, 111 ~ weede, pastel.
guadoso, agg (door)waadbaar.
gual'! wee!; ~ a tE! wee u!
guaiaco, 111 ~ pokhout.
guaime, m nagras, hedstgras.
guaina, I scheede (v. wapen, v. pees, v.
blad &); foedraal, etui; trekzoom, schuif
(aan kleeren); (Prov) tal ~ tal coltello,
zoo de scheede, zoo het mes, soort zoekt
soort.
gua'io, m smartkreet, weeklacht; gejammer; ongeluk, onhei!, ellende; klein on>
geluk, tegenlooper; moeilijkheid; srino in
un mar di guai, ik bevind mii in een zee
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van ellende; non c'e (IUra -- che ... , het
eenige onaangename is, dat ...
gualre, vi smartkreten uiten; huilen, jammeren, weeklagen.
gualto, m gehuil, gejank (v. e. hond).
gualeamento, m het voUen van het laken.
gualeare, vt (laken) voUen.
gualehlera, I volmolen, voUerij.
gualehlera'lo, m voller, voider.
gualelre, vI verfrommelen, knoeien, platdrukken (bloemen &).
gualdana, I OJ vijandelijke inval, stroopgualdrappa, I zadeldek; schabrak. [tocht.
Gualtiero, m Wouter.
guanaeo, m ~ guanaco, kam.eelschaap.
gua'nela, I wang; tinger la -;'doen blozen.
guanelalata, I slag met een kussen.
guanelale, m hoofdkussen, rugkussen; kussen; OJ X wangstuk van helm; (prov)
tener il capo tra due gual~ciali, gerust slapen, onbezorgd zijn.
guanelaletto, m kussentjf'; reukkussentj€;
vulkussen; inktkussen, tampon.
guanelallno, m kussentje; speJdenkussen;
reukkussentje; kompres; lare a - , handjedraag doen (kinderspel).
guanelalone, m groot, dik kussen.
guanelata, I oorve'eg, oorvijg.
guano, m guano.
guanta'lo, m handschoenenmaker; -verkooper.
gUBnterla, I hantlschoenenfabrlek, -winkel.
guantlera, I schaal (waarop vroeger de
handschoenen gelegd werden); metalen
schaal, schaal voor visitekaartjes; presenteerblad.
guanto, m handschoen; - intero of senza
ditali, vuisthandschoen, want; mezzo _,
halve handschoen, mitaine; gettare il _,
den handschoen toewerpen, uitdagen;
levarsi i guanti, de handschoenen uittrekken; lig de nagels (tanden) laten
zien; raccogliere il-, den handschoen opnemen, de uitdaging aanvaarden; trattare
qc of qd in, guanti, met zijden handschoenen aanpakken, zeer zacht, voorzichtig
behandelen.
guarantlre, vt zie garantire.
guardabosehl, m indecl boschwachter.
guardaea'eela, m indecl jachtopziener.
guardaeapre, m indecl geitenhoeder.
guardaeoste, m indecl kustwachter; kustwacht; kustbewakingsschip.
guardama'eehle, m indecl beugel (v. geweer).
guardama'ndrie, m indecl herder.
guardamano, m indecl handleer; stootplaat
(v. degen); korf (v. sabel).
,guardamentil, m het zien, beschouwing.
guardanldo, m indecl nestei.
guardapo~tone, m indecl portier, suisse;
poortwachter.

guardia

guardare, I vt I met aandacht beschouwen.
aanzien, bezien, bekijken; 2 assaI zien;
3 zijn oogmerk rich ten op, het oog hebben
op (vooral op vrouwen); 4 ergens op gericht zijn; 5 het toezicht houden op, oppassen; 6 bewaren, behoeden, beschermen; guarda! kijk eens! zie eens! guardami
un poco questi bambini, houd het oog, het
toezicht, een weinig op deze kinderen;
Dio me ne guardi, God beware mij er voor;
Dio guardi se ... , God verhoede dat...; la camera, de kamer houden; - tutte Ie
leste, aUe feesten waarnemen; - illetto, het
bed houden; ,...., male uno, iem. met een
schuin oog aanzien; II vi 1 zich moeite
geven, zorgen, oppassen; 2 omzien naar
letten op; 3 uitzicht hebben op, gelegen
zijn op; guardate di lare il vostro dovere,
zorgt er voor dat gij uwe plichten volbrengt; non,...., a una spesa, niet <;lP eene
uitgave zien; dove guarda questa Itnest~a?
waar ziet dit venster op uit? la vdla
guarda tramontana, de villa is op het noorden gelegen; III ,...,rsi, vr zich ho.ed<;n, in
achtnemen; -rsi dalle contraffazw1U, pas
op voor namaak.
guardaroba, I I garderobe, kleerkast; kleedkamer; (gezamenlijke) klt;eren; linnenkamer; vestiaire; II m & I tndecl kleerenbewaarder; opzichter over de klt;ede~t;n.
guardaslgllll, m indecl minister van JushtIe;
grootzegelbewaarder.
guardata, f blik, oogopslag.
guardata'ecia, I schuine, schele b.lik; .'!are
una-a uno, iem. scheel, afgunstIg, vIJandig aanzien.
guardatura, I manier van zien, blik; ,....., ehe
innamora, betooverende, lieve blik.
guardavivande, m indect vliegenkast.
gua'rdla, .f hoede, bewaring, bewaking; bescherming; dekking' (bij 't sche~men);
2
achtzaamheid, opmerkzaarnheld; 3
wachter, hoeder, behoeder, bewaker,
veldwachter, politieagent;. bewa~er van
wijngaarden; 4 oppasser '(m hospltaal); 5
garde, lijfwacht, (burger)wacht, weer; 6
wachtpost, schildwacht; 7 spoorwegwachter, baanwachter; ~ stootplaat. gevest
(van degen); 9 wangstuk (van paard~
bit); 10 schutblad (v. boek); Ie Guardte
di citt'l, veiligheidsdienst eener stad; corpo
di ,...., X 1 de garde, gardetroepen; 2
wachtlokaaJ; hoofdwacht; guardie del
fUOCO, PI brandweer; ,....., nazionale, bu~ger
wacht, schutterij; esser alia ,...., dt qd,
onder iemands hoede, bescherming staan;
esser di,...." op (of van) wacht zijn!. fare
gelosa ,...." streng acht geven op; IJverzuchtig bewaken; montare la ,....." op wacht
(post) trekken; mutaTe la ,....." de wac,J;1t
aflossen; porsi ill-, zich dekken, op ZlJn
hoede zijn; prmder ,....." acht geven, op-
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passen; smolltarc la - , van wacht (post)
komen; la ~ csce luori, de wacht komt
in 't geweer; (prov) non si puo donnire e
lar la _, men kan niet slapcn en waken
terzelfder tijd, men kan geen twcc tegcnstrijdige clillgcn tegelijk doen.
guard!ano, .,; oppa55er, bewaker; ganliaan,
overste in cen klooster; overste van een
broederschap; .t versterkingsallker.

guard ina, t arr~stant,'lllokaa1.
guardingamente, avv guardingo, agg voorzichtig, behoedzaalll.

guardiola, guardiuola, I wachttoren, kijkgat
in de vogelhut.

guardiolo, guardiuillo, m wachtkalllcrtje;
wachthokje (voor douanen, nachtwachtel'S &); bewaker van den nachtveiligheidsdienst.
guardione, 111 achterlecr, achterlap (op
schoen).
guardo, m blik.
guarentia, guarenti'gia, ! zekerhcid, waarborg; borgstelling, beschenning.
guarentire, 1,t zie gamntirc.
guari, avv veel, Jang (wordt nwestal lllet
ontkcnning gcbruikt); non - , niet veel,
bijna niet; lliet lang(er); non ~ Pi" che ... ,
niet veel lllcer dan; nolt stare '-", niet
Ian gel' blijven.
guari'blle, agg gcneeslijk, hcelbaar.
guarigione, f genezing.
guarire, vt & vi genezen; - un liquido, een
vloeistof zuivercn, klaren; (prov) chi
nasce malta non guariscc mai, tegen domheid is geen kruid gewas5en.
guarnacca, guarna'ccia, 1>1 tabbaard, sarnaar.
guarnello, 11< bombazijn.
guarnigione, / garnizoell.
guarnimento,1ft I X & .t uitrustillg, bcwapening, ycrstcrking-; 2 garncerillg, versierillg (v. klecren); 3 mcubileerillg, sto£fecring (v. e. kamer).
guarnire, I vt l1itrusten, voorzicn van; versicren, opsieren; garneeren (kleeding); X
beleggen, bezetten (met troepen); uitrusten, bewapenen (een vesting, schepen
&); ~ l/11a vivanda, een vleeschgerecht
met groenten, aanlappelen & garnecren;
II "",Ys-i, vr zich voorzicn van, zich uitrusten &.
guarnitura, t garneering, opsiering; 't opmaken.
guarnizione,! uitrusting, versiering; gamecring, bezetscl, belegsel (v. klceren, spijzen,
meubels); toebcboorell, toevoegsel; garllituur; ste I.
guasconata, I grootspraak, snoeverij.
guascone, m Gascogner; opsnijder, snoever.
guasta'blle, agg bederfbaar aan beelerf onderhevig.
guastada, ; wa terkaraf.

guastateste, 1>1 inded spelb1"cker.
guastamento, In het belkrven; beschae!iging,
storing.

guastamestierl,

111 ind;cl knoeier, heunhaas;
loonbederver.
guastare, I vi verwoestcn (een land); beeleryen, storen, beschadigen, knoeien; uit
elkander nemen, veraneleren (kleeren);
ongelegen komen; verwennen, bedervcn
(kinderen); vcrvalschell (levensmieldelen);
sloopen (gebouwen); verkwisten (zijn
vermogen); guasto? stOOl' ik; non guasta,
bet binded niet, deed niet; - U1! editto,
een voorschrift overtreden; ~ i taft i
suoi, zijn eigen zaak bederven, zichzelf ill
ongelcgerihcid brengen; (prov) guaslando
s'impara, door schade wordt men wijs;
i troppi cuochi guastan la cucina, te veel
koks bederven de spijs; II -rsi, vr bedervcn, in beelerf overgaan, zware schade
lijden; rotten; -rsi con alcuno, boos op
ielTI. \vorden; ,--,rsi il sangue, t'.Jontig,
boos worden.
guastato, p pass & agg bec!orven, verwoest;
verwelld, bedorvcIl (kind).
guastatore, m verwocster, vcrstoorder; X
piollnier, sappeur; baallbrcker.
guastatura, I schade, beschadiging; "e1"woesting, verstoring.
guasto, I 1>1 vel'woesting, zwal'e beschadiging, zware scbade; 11 agg bedorven, beschadigd; vel'lllinkt; verknoeid (werk);
verwenel, slecht opgevoed (kind); gebrekkig, foutief; dente - , slechte, bedoryen tand; gusto ~, slechte Illaag, bedorYen smaak; sangue ,....." bedorven bloed;
aver il sangue ,......., con un.o, in onrnin leven
met ielll.: non e _ nulla, er is Iliets aan
bedorven, 't is niet erg.
guatare, vt & vi met vrees, wantrouwen,
nieuwsgierigheid aankij ken.
gua'ttero, m bijkok, keukcnjongen.
guattire, vi blaffen, aanslaan (bonclen).
guazza, t sterke dauw; lig kleinigheicl.
guazzabugliare, vt door elkander smij tell,
ondersteboven gooien, doorccllmengcn.
guazzabu'gUo, 1>1 met sneeuw vel'mcngde
regen, natte sneeuw; fig mengsel, lnengelmoes.
guazzare, I vi dooreengescbud worden
(vloeistof); een klotsend geluid laten hooren (als halfvolle eieren bij scbmlclen); in
't water plassen; 11 vt doorwaden; - un
cavallo, een paarel naal' 't weel brengen.
guazzato'io, 1>1 elrinkplaats voor vee; paarguazzetto, 1>1 ragout.
[denwed.
guazzo, m poel, waterplas; calamaio a -,
inktkoker zonder deksel; ciliege in - ,
kersen op brandewijn; - di sangue, bloedplas; dipingere a ~, tempera schilderen
(met waterverf en gom); passare a ,....."
doorwaden.

guazzoso
guazzoso, agg sterk bedauwd, nat van dauw;
moerassig, vochtig.
Guelfo, m I Welf; Guelli, pi OJ Welfen, aanhangers der kerk in -den strijd tusschen
den Paus en de Duitsche keizers; non
esser ne ,...." ne Ghibellino, tot geen enkele
partij behooren; II agg Welfsch.
guercezza, I loenschheid, scheelzien.
guercio, I agg loensch, scheel; II sost scheel
mensch, sehe1e.
guernlre, vt zie guarnire.
guerra, I ooriog, krijg; lig tweedracht, twist,
strijd; ,...., aperta (ot rolta), in openlijkcn
oorlog; aI'te della ,...." krijgskunst; ,...., civile,
burgerooriog; consiglio di ,...." krijgsraad,
oorlogsraad; ,...., domestica, hniselijke onecnigheid; ministro della ,...." minister van
oorlog; ,...., di successione, suecessieoorlog;
a buona ,...." in eeriijken krijg; a ,...., rotta,
op eerlijke, openlijke wijze; dichiarare of
intimar la ,...." den oorlog verklarcn; tar la
,...., ad uno, iem. bestrijden, tegenwerken;
vCHire a patti di buona ,...." tot een eerlijk
vergelijk komen.
guerrafonda'io, m voorstanJer eener 001'logszuchtige politiek.
guerregge'vole, agg oorlogszuchtig.
guerreggiare, I vi oorlog voeren; II vt beoorlogen, bestrijden; ,...., una guerra, een
oorlog volgens Je regelen der kunst-voe-ren; III -rsi, v recipr., elkaar beooriogen;
in strijd, oneenigheid met elkander leven.
guerreggiatore, m vechtersbaas.
guerresco, agg krijgs-, oorlogs-.
guerrlato, agg guerra gucrriata, kleine oorlog, guerilla-oorlog.
guerrlcciuola, I weinig heteekenende oorlog;
fig strijd om kleinigheden; kibbelarij.
guerriere, guerriero, I m krijgsman, solJaat;
krijgsheld; II agg strijdlustig, krijgshaftig;
dapper, heldhaftig; fig weerbarstig.
guerri'gJla, I gnerilla.
gufa'cclo, m leelijke uil; fig > Juisterling.
gufa'gglne, f menschenschuwheiJ, eenzelvigheid; menschenhaat.
gufare, I vi schreeuwcn (als een uil); II vt
uitlachen, bespotten, hoonen.
gufo, m 3t uil; pelsmanteltje der koorheeren;
lig menschenschuw persoon; ,...., rcalc, 3t
katuil.
gu'gJla, I obelisk, spitse zui!; pyramiJe-,
naaldvormig bouwwerk.
gugJlata, I naaidraad, in Je naald gestokcn
draad.
GugJlelmlna, m Wilhelmina.
GugJlelmo, m Willem.
gugJietta, I kleine spitse Zllil.
Guiana, m Guyana; ,...., olandesc, Suriname.
guida, I geleider, gids, wegwijzer; raadsman,
leidsman; lig regel, leidraad; reisgids,
spoorweggids; rail, geleirichel; leisponning; richthout (aan een schaaf); liniaal

guscio
& aan naaimachine; X guidc, onderafficier op den vleugel,
richtingsman;
Icidsel, teugel; Ie guide, X korps ordonnansen; J' tusschennotcn; a ,...., di ... , ondcr
leiding van ...
gulda'bile, agg leidb~ar, gcmakkelijk tc
leiden.
guldagiuoco, m indecl spclleiJer.
guldaluolo, m belhamel (ook lig).
guldalesco, m schaaf-, drukwond van paard;
lig ongemak.
guldamento, m het leiden, gelciding; geleide.
guidapopolo. m volksleicler, volksmcnncr;;
guldare, I vt voeren, geleiden, leiden, den weg
wijzen; aanvoercn (een traep); tot 1eidslnan zijn; lnennen, bestllren, sturcn; tot
richtsnoer, aanwijzing dienen; assai rijdcn,
sturen, de teugels houden; ,...., un a/lare,
een zaak leiden, besturen; ,...., una ciUti,
cen stad besturell; ,...., il tempo, J' de maat
slaan, aangeven; II -rsi, vr zich gedragen; ,....,rsi da
zelfstandig handelen.
guldatore, m ~trlce, / leider, voerder; leillslnan; menner, bestuurder.
guiderdonare, vt beloonen; verge1den.
guiderdone, m belooning, vergoeding.
guidone, m I richtvlaggetje; ..1_' vlag, scinvlag, signaalwimpel; z landlooper, boe£.
gul'ggla, f schoenriem, sandaalriem; OJ X
armriem van het schild.
gui'ndolo, m haspel, garenwinder.
Guinea, f Nuova ,..." Nieuw Guinea.
gulnzagliare, vt dc honden aan den koppel
binden, koppelen.
gulnza'glio, m koppelricm der iachthondcll;
lig teugel.
gulsa, I wijze, mauier; in questa ~, op Jie
wijze; in ,...., r/1e ... , zoodanig dat ...
gui'~tico, m !f. liguster.
guitteria, I gierigheid, schraapzucht; vuillwid, schooicrachtigheid, gemeenherc1.
gultto, I agg vuil, schooierig, armzalig, giel~ig,
gemeen, beJriegeJijk; II sost m armzahge
komedian t.
guizzamento, m trilling, sparteling.
gulzzare, I vi snel heen en weer bewegen,
vooruitschieten,
sparte1en ; fhkkeren
(licht, bliksem); trillen (van een snaar);
)I vt in trilling brengen, doen vibreeren
(snaren).
gulzzo, m gespartel, sparteling; flikkering,
flits; trilling; het opspringen; ontspanning; dare--un ,...." een snelle beweging maken; een onverwachte wending maken;
dare gli ultimi guizzi, in de laatste stuiptrekkingen liggen (van stervenden).
gu'sclo, m schaal, dop, schil; huls; notedop
(klein schip); schild, schaal (v. schildpac1);
schaal (v. ",(cekdieren); sloop, _over trek
(v. kussen &); geraamte (van rijtuig);
ramp (v. schip); ,..., della bilaneia, schaal
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van de balans; ,...., della chiacciala, slakkenhuis; ,...., dell' uava, eierschaal; cattiva intin
nel ,...." slecht tot in de ziel; aver il ,...., in
capa, nog niet droog achter de ooren zijn;
uno nan osee mai dal ,...." f iem. zit altijd
thuis.
guscione, m ledige kastanje.
gustamento, m het proeven.
gustare, I vt proeven; fig waardeeren, smaken, genieten, begrijpcn (kunstwerken &);
II vi genoegen smaken; aangenaam smaken, aangenaam zijn; questa torta non mi
gusta, deze taart smaakt mij niet, bevalt
mij niet.
gustatlvo, agg smaak-.
gustatore, m proever, fijnproever; voorproever (aan vroegere boven).
guste'vole, agg aangenaam, smakelijk; behagelijk, vermakelijk.
gusto, m smaak; het proeven; fig welgevallen, genot, vreugde, lust; wijze, manier,
aard; buon ~, goede smaak, schoonheidszin; fijn gevoeJ, juist oordeel; dell' ultima
,...." naar den laatsten smaak; di questa ,...."
op deze wijze; sui,...., di ... , naar dc mode
van ... ; che bel - I wat een rare smaak;
a,ver (of pyender) ,...., in una casa, behagen (genat) in iets scheppen, ergens
smaak (lust) in hebben; eun - I 't is cen
waar genoegen, cen lust; pravarne un ,....,
matta, buitengewoon veel smaak, behagen
in iets hebben; (prav) dei gusti non Se ne
disputa, over smaken valt niet te twisten;
ognuno Ita i suoi gusti, ieder heeft zijn
eigen smaak.
gustosamente, avv smaakvol, met smaak;
met welgevallen, aangenaam.
gustosita, j aangename smaak, smakelijkheid; welgevallen.
gustoso, agg smakelijk, welsmakend; aangenaam, welgevallig.
guttaperca, f guttapercha, getah-pertja.
gutturale, I agg gutturaal, keel-; SlIallO ,...."
keelklank; II sost m keelklank.

hi! he, bah!
hinterland, m achterland.
homo, m mensch; zie ecce homo.
hui! aI, au (uitroep van smart).
humus, m humus, teelaarde.
Husslta, m Hussiet.
hurra! hoera!

I.

I, m & f (de letter) i; i lungo, j; mctiere i Pllllti
sllgl' i, de puntjes op de i's zettcn.
I, pi van II, de.
I', afkorting van 10, ik.
lacinto, m zie giacinto.
I'adl, l pl Hyaden (regensterren: beeknymfen).
.
lalino, agg glasachtig; quarzo "..." bergkristal.
I'aro, m ~ slangenwortel; aronskelk.
lato, m (Gram) hiaat, gaping; fig leemtc
gaping.
lattanza, f snoeverij, pralerij.
la'ttola, f gaapschelp.
lattura, f schade. ongeluk.
Iberia, f Iberie, Spanje.
Iberlco, I agg Iberisch, Spaansch; II sost m
Iberier.
Ibernia, f Hibernia, Ierland.
Ibernante, agg een winterslaap hebhenc.1.
Iberno, agg winter-.
Ibl, Ibice, Ibis m l- ibis.
Ibisco, m ~ heemst.
I'brldo, agg hybridisch, bastaard- (van dier,
woord &).
I'caro, m Icarus.
Ica'stlco, agg nabootsend, afbeeldend.
I'ccase, i'ccasse, m X; onbekende; gambe a
~, x-beenen.
Iceberg, m ijsberg.
Icneumone, m fu. ichneumon, pharaonsrat.
icnografia, f ,6, platte grond(v. gebonw).
leona, f heiligenbeeld.
Iconoclasta, m iconoclast, beeldstonner.
Iconografia, f beeldenbeschrijving; beschrijving der standbeelden en afbeeldingen
van beroemde personen.
Iconolatra,m beeldendienaar.
h, m & f (spr. uit akkaa) h, de letter h; zie Iconologla, t kennis van beelden, van zillneook acca.
beeldige voorstellingen op monumenten.
halo, m zie alone.
I'core, m (Mit) godenbloed; T bloedwater,
hamac, m J, hangmat.
wondwater; rottingsetter.
hamster, m hamster.
Icoroso, agg etterachtig, etterend, rot tend.
handicap, m handicap, wedstrijd mct voor- icosaildro. m twintigvlak, icosaeder.
gift.
Icosa'gono, m twintighoek.
hangar, m hangar, loods.
Idalgo, m hidalgo.
haras, m paardenstoeterij.
Idartrosl, t T leewater.
harem, m harem.
Ida'tide, m T waterblaasje; opzwelling der
Harlem, m Haarlem.
lympvaten; idatidi, i)l blaaswormen.
hasclsch, m hasjisch.
Iddlo, m God.
helium, m helium.
idea, f idee, begrip, denkbeeld, voorstelling;

H.

idrofobo

idcabilc
grondgedachte, eerste ontwerp; vluchtige,
onduidelijke herinnering; oppervlakkige
kennis; afbeelding, afspiegeling, gelijkenisi manier van doen; inbeelding, inval;
zin, plan; averne U11a ,..." er een flauw, onbepaald denkbeeld van hebben; aver,..., di,
van plan zijn om; UIIO ha delle idee, iem.
heeft dwaze ideeen, plannen, gedachten;
aver in ,..." in de gedachte hebben; er over
denken; ill questo bambino c' euna,..., della
mamma, dit kind heeft eenige gelijkenis
met de moeder; 1n 'c VC1lUtO l',..., di •.. , 't is
ll1ij in den zin, in 't hoofd gekomen om ... ,
a ,..." uit 't hoofd; su questa ,..." op deze
wijze.
Idea'bile, agg denkbaar.
Ideale, I agg ideaal, volmaakt; voorbeeldig,
ide eel, denkbeeldig; II sost m ideaal, toonbeeld, droombeeld.
Ideallsmo, m idealisme.
Ideallsta, 111 idealist.
IdeaUta, f hoogste volmaaktheid.
Ideallzzare, vt idealiseeren, als volmaakt
denken.
Idealmente, avv zie ideale I.
Ideare, I vt ontwerpen; uitdenkeu, verzinnen; zich voorstellen, zich denken; van
plan zijn, beramen; II ,...,rsi, vr zich voorstellen, zich denken; van plan zijn.
Ideato, agg beraall1d, uitgedacht.
Idelna, f kinderachtig denkbeeld, kinderachtige inval.
Idem, pron dezelfde, hetzelfde; avv evenzoo,
eveneens.
Identleamente, avv Identleo, agg identiek,
precies dezelfde, predes eender (als), gelijk (aan).
Identlflcare, I vt identificeeren, vereenzelvigen, gelijkstellen; "" zich kenbaar makan als; ,..., UII cadavere, een lijk herkennen; II ""'rsi, vr gelijkbeteekenend zijn of
worden, zich vereenzelvigen, een worden
met.
identit4, f identiteit; ikheid; volkomen gelijkheid; gelijkwaardigheid.
Ideogratla, f nitdrukking van gedachten
door beelden.
ideologla, f ideologie, begripsleer.
Ideolllgleo, agg ideologisch, de begripsleer
betreffend.
Ideologlsta, Idelllogo, 111 ideoloog; wijsgeerig
droomer.
Idest, dat wiI zeggen, dat beteekent.
Idl, 111 pl iden (I5e Maart, Mei, Juli en October, 13e van de andere maanden bij
de Romeinen).
Idllll'aeo, agg idyllisch9 •
Idl'1II0, m (Pl idilli en idillii) idylleo.
Idillma, 111 idioom, taaleigen, dialect.
Idlopatla, /
idiopathie, zelfstandig optredende ziekte.
Idloslnerasla, f
idiosyncrasie, cigenaar-

r

r

digc neiging, afkecr van zekcre levensmiddelen.
Idillta, 111 idioot, stompzinnige, halve gare.
Idlota'gglne, ! onnoozelheid, stompzinnig·
heidi dwaasheid, dwaas ding.
Idliltlco, agg idioot, stOll1pzinnig, onnoozel.
Idlotlsmo,11I taaleigen; plaatselijke uitdruk·
king, idiotisme;
aangeboren stompzinnig-, onnoozelheid:
Idiotlzzare, vi gcwestelijke, plaatselijke uitdrukkingell, idiotismen gebruiken.
Idolatra, I In afgodelldienaar; II agg afgodisch.
Idolatrare, I vt afgoden aanbidden; fig afgodisch beminnell, vergoden; II vi afgoderij bedrijven; jig slaafsch gezind zijll,
kruipen.
'
Idolatrla, ! afgoderij, afgodendiellst; fig
afgodische liefde, vergoding.
Idola'trleo, agg afgodisch, afgods·, heidensch.
Idolegglare, vt vergoden, afgodisch beminnen; eene gedachte door beelden uitdrnkken.
I'dolo, In afgodsbeeld, afgod o •
IdoneltA,! geschiktheid, deugdeJijkheid, bekwaamheid .
'
Idilneo, agg bruikbaar, deugdelijk, geschikt;
voldoende, toereikend; ,..., al servizio militare, geschikt voor den krijgsdienst.
Idra, f (Mit) Hydra; fig een altijd wederkomend kwaad; ~ sterrenbeeld aan den
Z. Hemel; zoetwaterpoliep, hydra.
idra'eldo, m waterstofzuur.
Idragilgo, agg
waterafdrijvcnd.
Idrargi'rlo, m kwikzilver.
Idrato, m hydra at, waterverbindillg.
Idra'ullca, m hydraulica, leer van de bcweging en den druk del' vloeistoffcn; waterbouwkullde.
Idra'uJico, I agg hydraulisch; ascCIIsore ,..."
hydraulische lift; ingegllerc ....." waterbouwkundig ingenieur; mulillo ,..." watel'molen; pressa idraulica, hydraulische pel's;
II sost m waterbouwkundige.
Idreleo, m oliewater (braakmiddeJ).
I'drla, t waterkruik.
I'dro, m waterslang.
Idrocarbonato, agg gas""", koolwaterstofgas.
Idroearburo, m koolwaterstofverbinding.
Idrocefalo, m waterhoofd; agg met een waterIdrocele, m T waterbreuk.
[hoofd.
IdroeIorato, m (Chim) zoutzuurverbinding,
chloraat.
Idrodlna'mlca, t hydrodynamica, leer v. d.
wetten van de beweging van vloeibare
lichamen.
Idrilfllo, I agg water opzuigend, vochtaantl'ekkend; II sost m watertor.
Idrofobla, t l' hyd'rophobie, watervrees,
hondsdolheid.
Idrilfobo, agg aan watervrees, hondsdolheid
lijdend; dol, l'azend.
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idrogeno idrogene, 11/ \\'aterstof, hydrogeen. igname, m i jamswortel, broodvrucht.
idrografia, I hydrographie, beschrijving van ignaro, agg ongeletterd, onwetend; niet
zeeen, wateren &.
agg hydrographisch, zee-,
water-,
idrologia, I (Chim.) waterJeer.
idrologico, agg hydrologisch.
idrologio, m wateruurwerk (der ouden).
idromanzia, I watel'waal'zegkunst.
idromele, m hydromel, mede, honingwater.
idrometria, I watermeting (wetenschap van
de bepaling van de zwaarte en den druk
van het water).
idrometro, 111 watel'meter; stroommeter;
voch tweger; regenmeter.
i'drope, m zie idropisia.
idropico, I agg waterzucht:g; II sost In waterzuchtige.
idropisia, t l' hyclropsie, waterzucht.
idroplano, m JI! watel'vliegtuig.
idroscopia, / kunst om bronnen te ontdekken.
idroscopio, m vochtweger.
idroscopo, m hyclroscoop, bronnenzoeker;
soort wateruurwerk.
idrosoUato, 111 zwavelwaterstofverbinding.
idrosta'tlca, I hydrostatica, leer van het
even wicht del' vloeistoffen.
idrosta'tico, agg hydrostatisch; door water·
druk veroorzaakt.
idroterapia, f T hytlrotlwrapie, koudwaterbehandeling.
idrotera'pico, agg hyclrotlwrapisch, koudwater-.
idrotorace, In l' hydrothorax, borstwaterzucht.
idruro, m waterstofverhin<Ung.
iemale, agg wintersch, winter-.
iena, f i'c<> hyena.
iera'tico, agg"priesterlijk, heilig; streng traditioneel; scritium icratica, / hi era tisch
schrift.
ieri, avv gisteren; fig kort geleclen, van gisteren; "'"'-' l'altro, eergisteren; l'a:tr' ieri,
voor eenige clagen; kort gelclen; ier mattina, gisteren morgen; queste non sana case
di ~, dat zijn oude clingen; mi pare ~,
't is of het gisteren gebeurcl is; ,ton esser
pdt d'oggi e d' ,..." niet zoo heel jong meer
zijn.
ierolante, m hierophant (opperpriester del'
Elimsinische mysteriCn); voorganger.
ierogli'fico, zie gerogli/ico.
iettatore, m mensch met hoozen blik; ongeluksaanbrenger, ongeluksbocle.
iettatura, I het booze oog, booze, ongelukaanbrengende blik.
igiene, I hygiene, gezonclheidsleer; consiglio
d'~, gezondheidscommissie.
igienicamente, avv igienico, agg hygienisch,
de gezondheid betreffende.
iglenista, m hygienist.

idrogra 'fico,

wetend.

igna'via, I traagheid, luiheicl; lafheicl, moe"
deloosheid,

ignavo, agg lui, traag, moedeloos; laf.
i'gneo, agg vuur-, door vuur gevormd;
brandbaar, brand-; lig vurig.

ignl'colo, m (clenkbeeldig) vuurlichaampjej
vuuraanbidder.
Igni'fero, agg vurig, vlammend, vuurgeleidend.
Ignito, agg vurig, brandencl, ontbrand.
Igni'vomo, agg vunrspuwencl.
igni'voro, agg vuuretend.
ignizione, I het gloeien; gloeiende toestanll,
gloed.
ignobUe, agg onedel, laag, gemeen, verachtelijk.
ignobllita, f laagheid.
ignobilitare, vt onteeren, laag gemeen maken.
ignobUta, I laagheid, gemeenheid; gemeen
karakter.
ignomi'nia, I schanclc, sma ad; voorwerp van
schande, schandvlek.
ignominiosamente, avv ignominioso, agg
schandelijk, smadelijk.
ignora 'bUe, agg \va t men niet behoeft te
weten.
ignoranta'ggine, t onwetendheid, domhei<l,
ruwe, domme handeling 0/ uitlating.
ignorante, I agg onwetencl, dom; ruw, plomp,
boersch, niet wetend, geen kennisdragelld
van; II sost m domkop, lummel, domoor,
weetniet; ruwe, onbeschaafde kerel.
ignorantello, m dom, ongemanierd mensch;
Ignorantelli, pi Ignorantijnen.
ignorantemente, avv uit onwetendheicl, onwetend.
ignorantone, m > aartsdomoor, groote ezel.
ignoranza, f onwetendheid, gebrek aan kennis; onervarenheid, onbekenclheid; la
Zegge non ammette ,..." onbekenclheid met
de wetten behoec1t niet voor straf.
ignorare, vt niet weten, niet kenllen; geen
kennis dragen van; niet willen kennen
of erkennen; non ,..." zeer goed weten,
kennen.
ignotamente, avv incognito; op verborgen
wijze, in 't gehehn.
ignoto, I agg onbekend, verborgen; II sost m
onbekende.
ignudare, I vi ontblooten, ontkleeden, van
de kleeding berooven; II ,...,rst, vr zlCh
ontblooten, zijn naaktheid laten zien, zich
ontkleeden.
Ignudezza, t naaktheid, blootheid.
ignudo, I agg naakt, bloot, geheel ontkleed;
lig beroofd; annoedig, in lompen gehuld;
~ bruco, in lompen gehuld; ,..., come Dio
l' ha latto, ~ nalo, moeclernaakt; guerriero

illustrare

igrometria

,....,." ongewapend, ongeharnast krijgsman; Ulibato, agg onbevlekt, rein, kuisch, ongespada ignuda, ontbloot, getrokken zwaard;
ierreno "'-/, naakte, kale bodem; II sost m
1',....,." het naakte (in de kunst).
igrometria, j h ygrometrie, vochtigheidsmeting.
igrometro, m hygrometer, vochtigheidsmeter.
igroscopico, agg hygroscopisch,vochtaantrekkend.
Jgrosceplo, m hygroscoop, vochtmeter.
iguana, m kamhagedis, leguaan.
ih! inter] foei!
u, I art (Pl i) de, het; il padre,' de vader; il
cavallo, het paard; il Pietro, Piet; il M anzoni, Manzoni; II pron hem, het.
ilarante, agg gas r - ' . lachgas.
ilare, agg vroolijk, opgeruimd; "'-/ in volto,
met lachend gezicht.
ilartta, 1 vroolijkheid, opgeruimdheid.
I1debrando, m Hildebrand.
i'leo, lleo, m (Anat) kronkeldarm;
kronkel
in de darmen, braken van faecale stoffen.
lli'aco, agg osso r - ' . darmbeen.
lIi'ade, f Ilias; tt« lange reeks (van ongelukken, tegenspoeden).
i'lice, m ~ groene eik, steeneik.
I'lio, m darmbeen.
illacrimato, agg onbeweend.
Illaidire, vt leelijk maken, misvormen.
illanguidimento, m verzwakking, krachteloosheid, slapte.
illanguidire, I vt krachteloos, zwak, mat
maken; verslappen; II vi krachteloos,
zwak worden, wegkwijnen.
illaqueare, vt in den strik vangen; jig in 't net
lokken, verstrikken.
illauda'bile, illaude'vole, agg onloffelijk, niet
prijzenswaardig.
illecitamente, avv Illeclto, agg ongeoorloofd,
tegen de wet; verboden; guadagni illeciti,
pI onrechtmatige winsten.
illegale, agg onwettig; ongeldig.
illegallta, j onwettigheid, ongeldigheid.
illeggiadrire, I vt aanvallig, bekoorlijk maken; verfraaien; II vi fraaier,. mooier
worden.
illeggi'bile, agg onleesbaar.
illegittimamente, avv op onwettige, onrechtmatige, ongeldige wijze; nato "'-/, buiten
het huwelijk geboren.
Illegttttmita, 1 onwettigheid, ongeldigheid;
onwettige afstamming, geboorte.
illegi'ttimo, agg onwettig, onrechtmatig, onbillijk, ongeoorloofd; onecht (kind).
illeso, agg ongedeerd, ongerept, ongeschonden; ,....,., da ... , vrij van ...
illetterato, I agg ongeletterd, ongeleerd; II.
sost m analfabeet, ongeletterde.
illibatamente, avv rein, kuisch.
illibatezza, f reinheid, kuischheid, ongereptheid,
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rept.
illiberale, agg onvrijzinnig, niet vrijzinnig;
enghartig, bekrompen, niet vrijgevig;
waarvoor geen studie noodig is. (van een
beroep).
illiberalita, 1 onvrijzinnigheid; enghartigheidi onvrijgevigheid.
illimitatamente, avv illimitato, agg onbeperkt, onbegrensd.
illiquidare, illiquidire, I vi vloeibaar worden,
zich oplossen; II ur "'-/rsi it cuore, aangedaan, verteederd worden.
illi'quido, agg niet vloeibaar; fig niet erkend (rekening schuld);
onbewezen,
duister.
IlIi'ria, 1 Illyrie.
illi'rico, I agg Illyrisch; 1"'-/, m Hlyricr.
illitterato, agg zie illetterato.
illividire, I vt vaal, loodkleurig maken; "'-/ la
pelle, blauwe vlekken (op de huid) veroorzaken; II vi vaal worden, cloodsbleek
worden.
illoda'bile, agg onloffelijk.
illogico, agg onlogisch.
illudente, agg bedrieglijk.
illu'dere, I vt bedriegen, verblinden, voorspiegelen, misleiden; uitlachen, bespotten; II ~rsi, or zich vergissen, zich wijsmaken, zich illusies maken.
illuminare, I vt verlichten, ophelderen, Iich t
geven; feestelijk verlichten, illumineeren;
licht geven, ziende maken; fig (den geest)
verlichten; inlichten, onderrichten, doen
weten; raad geven; II -c-rsi, vr verlicht
worden 01 zijn, licht ontvangen; onderricht, ingelicht worden.
illuminativo, agg verlichtend,
lich tgevend.
illuminato, I agg verlicht; gelliumineerd; onderricht, ingelicht; eta illuminata, verlichte eeuw; persona illuminata, verlicht
persoon; F heldere kop; II sost m ziener;
i lluminaat,
illuminazione,1 verlichting; illuminatie; fig
opheldering, onthulling, ingeving; "'-/ a
gas, gasverlichting.
illuminismo, m illuminisme.
illusinga'bile, agg niet te verlokken, onwrikbaar.
illusione, 1illusie, zinsbedrog, valsche SChijn,
inbeelding, waan, droombeeld, hersenschim, ijdele hoop.
illusionista, m illusionist, goochelaar.
illuso, I agg bedrogen, om den tuin geleid;
in een dwaling verkeerend; begoocheld;
II sost m bedrogene, begoochelde.
Jlluserjamente, avv illusorio, agg bedriegelijk, valsch; gewaand, denkbeeldig; patto
illusorio, schijnverdrag,
Illustrare, I vt I licht, glans geven; stralen;
2 fig (den geest) verlichten; 3 beroesnd.:

illustrativo
·maken, roem, eer geven; 4 verklaren, ophelderen, toeliehten; 5 illustreeren, verluehten, versieren (met platen &); II ~rsi,
vr zich beroemd maken, zieh onderseheiden; gelllustreerd worden.
iIIustratlvo, agg ophelderend, verluchtend,
verduidelijkend.
iIIustratore, 11$ vcrklaarder, uitlegger; illustra tor; teekenaar.
lIIustratrlce, I uitlegster; illustratrice, teekenares.
lIIustrazlone, f verlichting, bestraling; opheldering, uitlegging; illustratie, plaat;
beroemdhcid. faam; beroemd persoon;
sieraad.
lIIustre, agg lieh tend, glanzend; bcroemd;
doorluchtig; lingua ~, taal der besehaafde wereld; natali illustri, PI hooge, doorluchtige geboorte.
lIIustrl'sslmo, agg weledelgeboren, hoogedelgeboren (titel die in brieveu het woord
Signore voorafgaat); Illustre Signore is
een hoogere titel dan illustrissimo, dat
men voor iedereen kan gebruiken.
lIIu'vle, j vuil, vuiligheid.
iIIuvlone, m overstrooming, hoog water.
110, m ~ navel (v. zaadkorrel).
ililta, m W Heloot.
.
Imaglnare, & zie immaginarc.
Imala'la, j Himalaya (gebergte).
Imano, m iman (Arab. priester).
Imbacare, vi wormstekig worden.
Imbacatura, f wormstekigheid; wormstekige
plek.
Imbaeuceare, I vt met cen kap bedekken; geheel inhullen; inhullen; II ~rsi, vr diep
in den mantel verbergen.
Imbalconato, agg helderrood.
Imbaldanzlre, vi & .-rsl, vr overmoedig,
wee1derig worden.
Imballa'gglo, m emballage, verpakking.
Imballare, vt verpakken, inpakken.
Imballatore, 11$ pakker, pakkneeht.
Imballatura, I het inpakken, verpakking;
kosten van verpakking.
Imbalordlre, vt verstompen, verdooven; verbijsteren.
Imbalsamare, vt balsemen.
Imbalsamazlone, I balseming.
Imbal5lmlre, vi tot balsem worden (van
olie).
Imbalzare, vi over de strengen, de boomen
springen (v. paarden).
imbambaglare, vt in watten wikkelen.
Imbambolare, vi kindsch worden.
Imbandlerare, I vt met vlaggen tooien, bevlaggen; II vi de vlaggen hijschen, vlaggen.
Imbandlglone, f Imbandlmento, 11$ tafel voor
een feestmaal; opgedragen spijzen.
imbandlre, vt een fecstmaal aanriehten; spijj(:j:Jl. opqrae;en, opdienen,

imbattersi
Imbarazzante, agg hinderlijk. storend. lastig,
bezwaarlijk.

Imbarazzare, I vt verwarren, hinderen. in de
war, in verlegenheid brengen; iets in den
weg leggen; ,...., 10 $tomaco, de maag bee
zwaren; bederven; ,...., una strada, een weg
versperren; II ,....,rsi, vr zich mengen in;
in verlegenheid, in moeilijkheden geraken.
Imbarazzo, 11$ hinderpaal, hindernis, storing;
verlegenheid, moeielijkheid; .verwikkelingj
stoornis in de spijsvertering.
Imbarazzoso, agg hinderlijk, lastig, storend.
Imbarbarimento, m verwildering.
Imbarbarlre, I vt barbaarsch, ruw maken;, II
vi & -rsi. vr barbaarseh. ruw. worden;
lig verwilderen; zich met vreemde woorden aanvullen, aan zuiverheid. verliezen
Imbarboglre, vi kindsch worden. [(een taal).
Imbareadero, 11$ zie imbarcatoio.
Imbarcare. I vt inschepen. aan boord brengen
inladen; lig op een wagen laden; (in eene
onderneming) wikkelen; iem. verliefd
maken; II vi & ,....,rsi. vr zieh inschepen,
aan boord gaan; zieh wikkelen in. in.laten met (een onderneming, in una improsa); zich opwinden, boos, woedend,
driftig worden; verliefd worden; zich
krommen, buigen.
Imbareato'lo, 11$ aanlegplaats, aanlegsteiger;
bootstation; los- en laadplaats.
Imbareatore, 11$ verlader. inlader; jig verleider.
Imbareazlone, j inscheping; het inladc:mj.
landingsboot, sloep.
Imbarco, 11$ inscheping, inlading; laadsteiger.
landingsplaats; schip in lading, schip; het
verliefd worden.
Imbarilare, vt in vaatjes doen (w).jn, haring).
Imbarrare, vt met dwarsbalken versperren.
Imbasamento, 11$ L::>. gro,ndmuren. ·grondslag.
,. fundeering; basis, voetstuk.
Imbasclata, f boodschap, opdracht; zie
ambasciata.
rdeur•.
Imbasclatore, 11$ ,boodschi,l.pper;. ambassaImbastardlmento, 11$ ontaarding, verbastering.
Imbastardlre, vi & -rsl, vr ontaarden, ver;
basteren; fig vervallen. in verval geraken;
II vt vervalschen. bederven.
Imbastare, vt het pakzadel opleggen,zadelen.
ImbasUmento, 11$ zie imbastitura.
I Imbastlre, vt met groot hechtsteken aaneenrijgen; fig in algemeene trekken ont.
werpen; ,...., mille lavori, van alles beginIlen zonder het te voltooien.
2 ImbasUre, vt met wol, werk opvullen.
Imbastltura, t aaneenhechting. samenrijging; hechtdraad; rijgdraad.
Imba'ttersl, vr stooten op, ontmoeten, treffen; ,...., in un ostacolo, op een moeilijkheid
stooteJ:j..
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imbaulare, vt in een koffer leggen, sluiten.
Imbavagliare, vt knevelen, een prop in den
1l10nd stoppen; lig tot zwijgen brengen.
Imbavare, vt bekwijlen.
imbeccare, vt het voedsel ill den bck steken,
voederen (jonge vogels); ~ qd, iem. de
woorden in den mond gevcn, influisteren,
voorkauwen; ,...., a un ragaz.zo la grammatica, F cen jongcn de spraaklcer met den
paplepel ingeven.
Imbeccata, f een snave! vol; voer, voedsel;
inblazing, onderriehting, influistering;
goede gelegenheid; F verkoudheid; dare
I',..." voeren (jonge vogels); pigiiar un' ,...."
een verkoudheid oploopen; prcndere t',...,
da qd, naar icmands raad, inblazingen
lnisteren.
Imbecherare, vt verlokkcn, verleidcn; omstrikken, in 't net lokken.
Imbecllla'ggine, f domheid, onnoozelheid;
dom, gezegde, domme streek.
ImbecllIe, I agg dom, onnoozel, stompzinnig,
simpel; II sost m domoor, ezel; stompzillnige, zwakhoofdige.
ImbeclllltA, I stompzinnigheid, geesteszwakte; kindschheid (van oude lieden).
Imbelle, agg onkrijgshaftig, weerloos; laf,
vreesachtig.
Imbellettamento, m het blanketten, blanketsel.
Imbellettare, I vt blanket ten; fig opsieren,
verfraaien; II ",rsi, vr zich blanketten;
zich verven.
imbelllre, I vt verfraaien; mooi, mooier maken, opsiercn; II ~rsi, vr schooner,
mooier worden; F zich optooien, opsieren.
Imberbe, agg baardeloos; ~ ongebaard.
Imberclare, vt mikken (op iets); juist treffen;
fig raden.
1mb ere, zie imbevere.
Imberrettare, vt (iem.) cen muts opzetten.
imbertonlrsl, VI' smoorIijk, tot over de ooren
verliefd worden.
imbestiallre, vi & ~rsi, vr verdierlijken, \'erwilc1eren; woe~lend, razend van toorn
worden.
imbestiare, I vi verdierlijken, afstompen; II
• vt verdierlijken, verstompen, suf maken.
1mbe'vere, I vt in-, opzuigen; fig in zich opnemen, zich eigen maken, leeren; II ~rsi,
vr zich volzuigen; nat worden; doortrokken worden; in zich opnemen.
Imbevlmento, m doorweeking, opzuiging,
doortrckking, bezwangering.
Imbevuto, agg doortrokken, volgezogen, gedrenkt; '" di pregiudizi, vol veroordee!en.
Imbiaccare, I vt met loodwit blanketten,
verven; II '"-'1'si, vr zich wit maken,
verven.
imblancamento, m het witten, kalken; witkalk.
mblancare, I vt wit verven, witten, kalken;

imboccatura

wasschen, bleeken; F de wasch verzorgen;,..., una legge, een wet afkeuren,
verwerpen;,..., qd, iem. niet bevest!gell
(in cell ambt), niet toelatcn; II ~rs~, vr
,vit, blcek worden; helder wordell, ophclderen, schemeren; jig grijs, oud worden.
Imblancato, agg gebleekt; gewit, gekalkt.
Imblancatora, I fijne waschvrouw.
Imblancatore, m waschbaas; bleeker; witter.
Imblancatura, f het wasschcn, d" w<lsch; het
witten, kalken (der muren).
Imblancblno, m witter.
Imblanchlre, I vt ;>;ie imbiallclIre; JI vi wit
worden, verbleeken; overblnft zijn.
Imbletollre, vi & ""'r~l, vr geroerd, bewogcn
;>;ijn; vcrstompen.
imblettare, I vt met een wig Yastzettcn, yast
inslaan· II vi & ~rsi, vr juist inpassen;
vastslultcn, vastzitten, geklemd zittell.
Imblondare, vi blond maken, verven.
imbiondlre, vi blond wordell; gee! worden
(koren).
Imblrbonlre, vi cen schurk, schelm worden.
Imbitumare, vt bitUlnineeren, asphalteercn.
imbizzarrlre, I vi schuw, schichtig makell
.(paarden); op zonderlinge geda:html
brengen; II vi & -rsi, vr wild, SChlChtlg
worden (paard); stcigeren; wild worden.
Imbizzlre, vi & ,...,rsl, vr zich opwinclell, opspelen; woedend worden.
imbizzito, agg opgewonden, boos.
Imboccamento, m hct in den monel stcken;
het voederen; fig influisterillg, inhlazing;
het in elkander grijpen"van deelen ('cner
machine.
Imboccare, I vt (iem. ids) ill den monel steken; voederen; fig ingevcn, inflllistercll,
inblazen, in den mond gevcn; 1 aan dell
mond zettcn (blaasinstnJ1nent); verstoppen (een monding of opening); in elkaar
passen (met de monc1ingen); door den
hoofdingang billnentreden; uitloopen in;
met den bek, den monel va tten, ingrijpell
in elkaar (tandrac1en); _ l'artiglierie (of
i cannoni) , X de kanonnen (des vijands)
demonteeren (door schot in de monding);
,...., una cosa a mw, iem. iets dllhlelijk maken; ~ il Ireno, gewillig het bit aannemen
(paarden); II vi passen, ingrijpen (tandraderen &); ~ in, uitmonden in; uitloopen op; passen in; una strada imbocca in
una piazza, een straat loopt op een plein
nit; la _~1arna imbocca.llellaScnna, de Marne
mondt in de Seine uit; III ,....,rsi, vr "y, vast,
bekneld zitten (touwen).
Imboccatura, f monc1ing; uitmonding; .t. invaart, in gang (v. haven, baai &); mond
(v. rivier &); opening, mondstuk (van
blaasinstrument, pijp &); 1 aanzetting (v.
blaasinstrument); stang, trens (v. paardebit); het ineengrijpen van machinedeelen;
avere una buona ~, cen hlaasinstrumen t
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goed kunnen aanzetten en blazen, een
goede embouchure hebben; 11011 averci ~,
geen aanleg voor iets hebben.
imbocciare, vt lI: knoppen zetten.
imbocco, m zie imboccatura; samenkomst,
samenvloeiing (van wegen, rivieren &).
imbo\simento, 1n aamborstigheid, kortademigheid, dampigheid (v. paardell).
imbolsire, vi aamboTstig, dam pig worden
(pam·den); fig lui, vaclsig wonlen.
imbonire, zie abbonire.
imborrare, vt opvullen.
imborsare, vt in clen zak steken; opsteken,
opstrijken, innen (gpld); in de bus werpen
(stembriefjes, lootjes); jig in zich opnemen, opvatten; ~ jidaIlza, vertrouwen
seheppen.
imborsatura, imborsazione, f het werpen der
nommers in de trekkingsbus (der stembriefjes in de stembus); aile nommers die
zieh in die bus bevindcn.
imboscare, I vt in 't hout verbergen; de zijdewormen op de takken zetten (om zich in
te spinnen); 't bosch ingaall; bebosschen
(een land); II -rsi, vr zich in 't boseh verbergen; in hinderJaag liggen.
imboscata, t hindcrJaag; fig valstrik.
imboschimento, m bebossching; verwilllering.
imboschire, I vt bebosschen; II vi & ~rsi, vr
beboseht worden, zieh met bosschen bedekken; fig verwilderen; verwaarloosd
imbottare, vt in vaten doen.
[worden.
imbottato'io, m imbottato'ia, t groote trechter om wijnvaten te vullea.
imbottatura, I het vullen der wijnvaten.
imbotte, t .6. binnenste vlakte v. e. gewelf
(deur-, vensterboog &).
imbottigliare, vt bottelen (wijn, bier).
imbottigllatura, I het bottelen, bottelarij.
imbottire, vt vullen, watteeren, capitonneeren; doorstikken (gewatteerde dekens
of kleeren).
imbozzacchire, vi sleeht gedijen, niet vooruitgaan; verwelken, verschrompelen (planten); indrogen; lig aehterlijk blijven.
imbozzare, vi ,J, dwars halen, dwars leggea
(een schip).
imbozzatura, f ,J, dwarse ligging (v. e. schip
of v. e. eskaller in het geveeht).
imbozzimare, vt met weverspap bestrijken;
(linnen) zacht, lenig rnaken; fig (met iets)
besmeren, beplakken; bevuilen.
imbozzo\ato, agg ingepopt (van rupsen).
imbraca, t staartriem; broek (v. h. paardentuig); buttarsi sull' ~, achteruitdrtngen;
lig slordig werken; 7.ljn plicht verzaken;
hardnekkig looehenen.
imbracare, vt een sleep- of hijsehtouw aanbrengen; een strookje papier op een
geseheurd blad pakken; een kind de luiers
aandoen.

imbrogiottirsi

imbracciare, vI aan den arm binden, nemen,
om den arm wikkelen; ,.... l'arme, het geweer over den arm houden; het geweer
aanleggen.
imbracciatura, t bet bevestigen aan den
arm; armriem van het schild.
imbrachettare, vt de luiers omdoen (een
kind); papierstrookjes op gescheunl pa:
pier plakken.
imbrancare, I vt bij de kudde voegen; II
~rsi, Vf bij de kudde komen, zich met de
kudde vereenigen; lig zich in sleeht gezelsehap begeven; zieh rekenen onder.
imbrattacarte, Imbrattafilgli, m i1ldecl papierverknoeier, kladder; lig prulsehrijver.
imbrattamento, m het bevuilen; onreinhei<l,
onzuiverheid.
imbrattamondo, m knoeier, stumper.
imbrattare. J v: bevuilen, besmeren, vuil
maken; slurdig scbrijven; clomme dingen
bijeenflansen; II ~rsi, vr zich vuil maken,
bezoedelen; (prov) chi fa i latti suoi nOl~
s'imbratta Ie malli, wie zich met zijn eigen
zaken bemoeit, komt niet in ongelegenheid; chi tocca la peee, s'imbratta, wie met
pek omgaat, wordt er mee besmet.
imbrattascene, m indecl > komec1iant.
imbrattatura, t het bevuilen, vuil maken.
imbratto, m bevuiling, bezoedeling; vuil
geknoei, geklad; (Pitt) eerste sehets; verwarring, warboel; hinderpaal; varkensvoer; slecht toebereide spijs; eerste bestrijken van een muur; fig deugniet.
imbrecciare, vt bepuinen, begrinten (een
weg).
imbrecciata, I begrinting; grintlaag (v. weg).
imbrentina, imbrentine, I lI: zonneroosje.
imbriaca'ggine, I dronkenschap.
imbriacare, I vt dronken maken; op hoi
brengen ( het hoofd); II ~rsi, vr zich bedrinken, dronken worden.
imbriacatura, I dronkensehap, roes.
imbricconire, vi een schurk worden.
imbrigare, I vt in ongelegenheid, moeilijkheden brengen; II ~rsi, vr moeite eloen;
zieh inlaten met; zieh beijveren.
imtrigliare, vt optoomen (paarden &); jig
in toom houden, intoomen.
imbrigliatura, f het optoomen, toom; hoofdstel.
imbroccare, I vt midden in de roos sehieten;
fig juist, goed raden, treHen; vastpennen
(sehoenzolen); vastnieten, met nieten bevestigen; II vi lI: knoppen sehieten.
imbroccata, I houw van boven naar beneden,
houw bovenop (bij 't sehermen); eerste
sehermstelling.
iml!rodare, imbrodo\are, I vt bemorsen, vuil
maken met soep; II -rsi, VT zieh Viti! ma·
ken; chi si loda, s'imbroda, eigen roem
stinkt.
Imbrogiottirsl, vr zie imbietolirsi.
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imbrogliare, I vi venvarren, verwikKelen, in
venvarring brengen; .t. (zeilen) geien; fig
.-.' qd, iem. het hoofd op hoI brengen, becJriegen, om den tuin leiden; ~ la 5pagna,
F alles doqr elkander, oncJerste boven
werpen; II ~rsi, vr in de war geraken,
verlegen worden, blijven steken; in
moeilijkheden komen; zich bemoeien met,
inlaten met; un'a/fare s'imbrogUa, een
zaak loopt verkeerd.
imbrogllatamente, avv verward; onduide!ijk.
imbrogliato, agg verward, in de war; verlegen,. beteuterd; ingewikkelr:l; onduide!ijk.
imbrogliO, m verwarde, ingewikkelde zaak,
verwarring, verwikkeling, verlegenhpid;
moeilijke kwestie; .t. geitouw; Irovarsi in
un bell' ,..." zichin een moeilijken toestand bevinden.
.
imbrogllone, m intrigant, konkelaar.
imbronciare, imbroncire, vi een boos gezicht zetten, het voorhoofd fronsen,
mokken_
imbrunall, m PI .t. spuigaten.
imbrunare, imbrunire, vi bruin, donker worden; duister, avond worden; verduisteren;
sull' ,..." tegen den avontl.
imbruschire, vt wrang, zuur worden; fig
toornig worden.
imbrutire, vi verdierlijken.
imbruttimento, m het leelijk worden, mis. imbruttire, vi leelijk worden.
[vorming.
imbubbolarsi, vr niets geven om, niet malen
om.
imbucare, I vi in-een gat steken, schuiven;
in de bus doen (een brief); II ,...,rsi, vr in
een gat, hoI wegkruipen.
imbucatar~, I vi in de wasch doen, wasschen, reinigen (kleeren); II ~rsi, vr
zich schoon wasschen; te biecht gaan.
imbudellare, vt worst stoppen (in darmen).
imbullettare, vt met kleine spijkers bevestigen; (een schoen) beslaan met spijkers.
imburrare, vt met boter besmeren; F iem.
stroop om den mond smeren, vleien; pane
imburrato, boterham.
imbuscherarsi, vr zie imbubbolarsi.
imbusecchiare, vi worst stoppen (in darmen);
fig volstoppen, volproppen (met eten).
imbusto, m zie busto; bell',..." fat, modegek.
imbutiforme, agg It. trechtervormig.
imbutini, m pi !I: klokjesfamilie.
imbuto, m trechter.
imbuzzare, I vt volproppen; II vi gulzig
eten, schrokken.
imbuzzire, vi & ,...,rsi, vr ernstig worden; een
ernstig somber gezicht zetten; ,""",si, vr
ook: zich den maag overladen.
imbuzzito, agg zat, oververzadigd; somber,
donker kijkend.
Imene, Imeneo, m Hymen, god van het
huwelijk.

immalsanire

imene, m maagdevlies.
imeneo, m huwelijk; agg huwclijks-.
imenotteri, m pi hymenopteren; vliesvlellgelige insecten.
Imita'blle, agg navolgbaar, navolgenswaar·
dig.
imitare, vt navolgen, nabootsen, namaken;
naapen, nadoen; gelijken, gelijk zijn.
imitativo, imitatorio, agg nabootsend, na·
volgend; nabootsings-, navolgings-.
imltatore, m nabootser, imitator; navolger,
imitazione, f nabootsing, navolging, na·
aping; reproductie; namaak; a ~ di, in
navolging van.
immacchiarsi, vr zich in het krellpelhollt
verbergen.
Immacolata, f de Onbevlekte Maagd, Maria,
immacolato, agg onvlekt, vlekkeloos, rein;
[mmacolata Concezione, Onbevlekte Ontvangenis.
immagazzinare, vt opslaan (in een pakhuis),
immagina'blle, agg denkbaar.
immaginare, I vi verbeelden, voorste11en,
denken, uitdenken, verzinnen, bedenken;
II ~rsi, vr zich inbeelden, in het hoofc1
zetten, zich voorstellen, zich verbeelden,
vermoeden; sono cose che ve Ie immaginale,
dat zijn dingen, die gij u maar inbeeldt;
immaginati, s'immagini/ verbeeld u eens!
denkt ge dat! weI zoo!.
immaginariamente, avv door verbeelding,
inbeelding, ingebeeld.
immagina'rio, agg ingebeeld, voorgestelcl,
verzonnen, denkbeeldig, voo1'gewend,
vermeend; malato~, ingebeelde zieke;
quantita imaginaria, denkbeeldige grootheid.
immaginativa, f voorste11ingsvermogen, verbeeldingskracht.
immaginativo, agg vernuftig, vindingrijk.
immaginazione, f verbeelding, voorstellingsvermogen; fantasie; hersenschim, inbeelding; gedachte; neanche per ,..." e1' valt
zelfs niet aan te denken.
imma'gine, f beeldo, uiterlijk, uiterlijke
vorm; afbeeldsel, afbeelding; voo1'stelling;
gelijkenis; inbeeldingskracht, verb eelding; culto delle im-magini, vereering van
beelden; ,..., miracolosa, wonderdadig
beeld; stile riceo d'immagini, beeldrijke
stijl; venditore d'i-mmagini, beeldenkoopman; noi siam taUi a ,..., di Dio, wij zijn
naar het evenbeeld van God gemaakt.
immagine'vole, agg denkbaar.
immaginoso, agg vindingrijk, vol fantasie;
beeldrijk.
im(m)ago, m volkomen insect.
immagrire, vi vermageren.
immalinconire, vi droevig, zwaarmoedig
worden.
Immallzzire, vi boosaardig, slecht worden.
immalsanlre, vt ongezond maken.
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immemore, agg vergeetachtig, zich niet herimmaltare, vt met mortel bestrijken.
innerenc1, vergctend.
immalvagire, I vi boosaardig, valsch, sleeht
immensamente, avv onmetelijk; ongehoord;
worden; II vt slecht maken.
oneinc1ig vee!.
immanca'bile, agg immancabilmente, avv onimmensita, f buitengewone grootte, onmefeilbaar; onvermijdelijk; zeker.
telijkheid, onmetelijke u:tgestrektheid.
immane, agg wild, wreed, onmensehelijk;
immenso, agg onbegrensd, onmetelijk, geongehoord, monsteraehtig groot.
immaneggia'blle, agg onhandelbaar, niet
weIdig, buitengewoon groot 0/ veeJ; erugemakkelijk te behandelen.
agg inwonend; immanent;
steeds bijbJijvend; innerlijk werkend.
immanenza, f immanentie, ovcrecnstemming van beginsel en vorm; het inwonen
van den goddelijken Geest in de materie.
immanicato, agg met een steel, heft; gesteeld.
immanitii, f woestheid, wreedheid; monsterachtigheid.
immansupto, agg ongetemd, wild, weerbarstig.
immantinente, agg onvenvijld, terstond.
immarcescl'bile, agg onbederflijk, niet aan
bederf onderhevig; onverwelkbaar; onvergankelijk.
immarcire, vi zie marcire.
immascheramento, m verkleeding, vermomming.
immascherarsi, vr een masker opzettcn; zieh
vermommen, verkleeden.
immateriale, agg onstoffelijk.
immaterialitii, f onstoffelijkheill.
immaterialmente, avv onstoffe1ijk.
immatricolare, vt inschrijven (in 't register).
immatUre, vi zie ammattire.
immaturamente, avv onrijp, voor den tijd;
overijld.
immaturo, agg onrijp; ontijdig, overijld;
- . J d'anni, jong van jaren; morie immatura,
vroegtijdige dood; questione immatura,
nog niet voor behandeling gesehikte
kwestie_
immaturita, f onrijpheid; ~ d'anni, jeugdige
leeftijd.
immedesimare, I vt doen samensmelten, vereenzelvigen; II ",-,rsi, vr zich vereenzelvigen, een worden (met).
immedesimazione, j vereenzelviging, eenwording.
immediatamente, avv onverwijlll, terstond;
onmiddellijk, reehtstreeks.
immedlato, agg onmiddellijk, reehtstreekseh.
immedica'bile, agg ongeneeslijk.
immediocrire, vt middelmatig maken; tot
het gemiddelde terugbrengen.
immeditatamente, avv immeditato, agg onoverJegd, onbedachtzaam, onberaden.
immelare, vt met honing vermengen, verzoeten.
immelensire, vi afstompen (v. geest).
immelmarsi, vr zich vuil, modderig maken.
immemora'blle, agg ondenkbaar, onheuglijk;
da tempo ~, sedert onheuglijke. tijden.

immanente,

dizione immensa, allesollwattende kennis.

immensura'blle, agg ollmeetbaar.
immensurabllita, f onmeetbaarheid.
immergere, I vt in-, onderdompelen, doen
zinken; ,...., unpugnale Hel petto ad alcuno,
iem. een dolk tot aan ' t geves t in de bors t
stooten; II ~rsi, vr geheel ingedompeld
worden, onderduiken, verzinken; fig zicll
geheel verdiepen in.
.
immergi'blle, agg verzinkbaar, c1uik-.
immergimento, m onderdompeling; het verzinken; R legging van telegraafkabel;
zie ook immersione.
immeritatamente, avv immeritato, agg onverdiend.
Immerite'vole, agg onwaardig, ~ di pena,
zonder straf verdiend te hebben.
immerito, agg zie immeritevole.
immersione, f in-, onderdompeling; het onderzinken, verzinken; R leggill.g van
kabel; ~l immersie, illtreding in de schaduw van een ander hemellichaam; linea
d',...." .t. waterlijn (v. e. schip).
immerso, p pass & agg ondergedompeld; geheel verzonken; fig gec1ompe1<.l, verdiept in.
imme'ttere, vt inbrengen, invoeren, inleggen,
insteken; '" installeeren, wettig in het
bezit stellen van.
immezzare, immezzire, vi week, beursch
worc1en.
immigrante, m (zich vestigend) landverhuizen, immigrant.
immigrare, vi immigreeren, zieh in een land
nederzetten.
immlgrazlone, f immigratie, nederzetting,
vestiging (van vreemdelingen) in een
land.
immlllarsi, vr zich verduizendvoudigen, tot
duizenc1en aangroeien.
imminente, avv bovenuitstekend; fig voor
de deur staand, c1reigend; nakend; iJ "'-'
la sua venuta, zijn kom6t kan elk oogenblik verwaeht worden.
imminenza, f hetuitsteken; fig dreigenc1e
toestand, nabijheid; bedreiging.
immischiarsi, vr iich mengen in; zich bemoeien; inlaten met.
immisericordiosamente, avv immisericordioso, agg onmeedoogend, onbarmhartig.
immiserimento, m verarming.
immiserire, I vt arm, ellendig maken; van
de kracht berooven; II vi. arm, ellendig
worden.
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immlssa'rlo, m inlaatopening; voedingskanaal.
immisslone, f inlating; fi illstallatie, in bezitstelling.
immlssivo, agg in bezitstellend; mandata ,...."
fi bevel van inbezitstelling.
immistlone, f inmenging, vermenging.
immisto, agg onvermengd; fig zuiver, onvervalscht.
immisura'bile, agg onmetelijk; niet met
dezelfde maat meetbaar.
immlte, agg onzacht, hard, onmeedoogend.
immltiga'bile, agg niet tot zachtheid te
brengen, onverzoenlijk.
immitriare, vt met de bisschopsmuts tooien,
de bissehoppelijke waardigheid verleenen.
immobile, I agg onbeweeglijk; fig vast, onwrikbaar, onveranderlijk; beni immobili,
onroerende goederen; feste immobih, onveranderlijke (vaste) feestdagen; II (sost)
immobili, m pi onroerende goederen.
ImmoblIlta, f onbeweeglijkheid, onveranderlijkheid.
immobilltare, imntobllizzare, vt onbeweeglijk
maken; stopzetten.
immobllmente, avv onbeweegJijk, zonder
zich te bewegen.
immoderanza, f onmatigheid.
immoderatamente, avv mateloos, onmatig.
immoderatezza, f onmatigheid, ongematigdheid.
[matig.
immoderato, avv mateloos, onmatig, bovenimmodestamente, avv onbescheiden, onbeschaamd.
immodestia, f onbeschtidenheid, schaamteloosheid.
immodesto, agg onbeseheiden, onbeschaamd,
brutaal.
immolare, I vt opofferen, offeren; II r-'rsi, vr
zich opofferen, als slachtoffer aanbieden.
immolazione, f offering; slachting.
immollare, I vt nat, week, vochtig maken;
doorweeken; begieten, bevochtigen; II
,....,rsi, vr doorweekt, doornat worden; zich
vol zuigen (van een vloeistof).
immondamente, avv oneerbaar, onrein.
immondezza, f onzuiverheicl, vuilheid; onrcinheid.
immondi'zia, f onreinheid; vuilnis, drek,
keukenafval; vuile, onredelijke, gemeene
taal of voorstelling; Ie immondizie, pi
rioolvuilnis, stadsvuil.
immondo, agg vuil, Oluein; oneerbaar, gemeen; animale ,. . . ." z\vijn.
immorale, agg onzedelijk, zedeloos.
immorallta, f zedeloosheid, onzedigheid; ,...."
PI onzedelijke handelingen of uitingen.
immorbidarsi, vr zacht worden.
immorbidire, vi r-'rsi, vr zacht worden.
'immorsare, vt optoomen (paard); twee balken verbinden, in elkaar doen grijpen
(met inkepingen).

impaccio

immortalare, I vi onsterflijk maken; II r-'rsi,
vr zich onsterflijk maken, onsterflijk worden.
immortale, I agg onsterflijk; fig beroemd; II
(sost) gli I mmortali, pi de hemelsche geesten (der heidenen); onsterfelijken.
immortalita, t onsterfelijkheid; fig onsterflijke roem.
immortallzzare, zie immortalare.
immortificato, agg niet door gewetenswroeging gekweld, onboetvaardig; zonder gewetensbezwaren.
immotare, vt met modder, slijk bespatten.
immoto, agg onbeweeglijk, standvastig, OJlwrikbaar; stijf (van schrik).
immucidire, vi rottig, fiuf, schimmelig worden; bederven (vleesch); beslaan (glazen).
immune, agg (da qc) vrij, bevrijd van; gewaarborgd voor; immuun, onvatbaar
(voor eene ziekte).
immunita, f immuniteit; vrijstelling, vrijdom (v. belasting); pariementaire onschendbaarheid (der kamerleden); onkwetsbaarheid; onvatbaarheid (voor ziektel; voorrecht; lettera d'~, brief van vrijgeleide.
immuta'bile, agg onveranderlijk, onvera,nderbaar; duurzaam, vast, bestendlg;
volontit ,...." onwrikbare wii.
immutabilitil, f onveranderlijkheid; vastheid, bestendigheid.
immutabilmente, avv onveranderlijk, standvastig, onwrikbaar.
immutare, vt veranderen, wijzigen, doen
wankelen.
immutato, agg onverandercl; fig onverbj,ldelijk, onwrikbaar, vast.
immutazione, i zie mutazione.
imo, I agg onderste, diepste; jig laag, slecht,
gemeen; animo ,...." lage gezindheid; ,.....,
petta, diepste van het hart; II sost m
laagste trap, graad; da ,....., a somma, van
de laagste diepte tot de hoogste hoogte;
da somma a ,...." van boven naa~ beneden;
ad ,...., ad '--", in de diepste diepte.
imoscapo m A onderste rand v. e. zuil.
impaccar~, impacchettare, vt inpakken, in
pakken doen.
impacciamento, 111 hindernis; stoornis.
impacciare, I vt in den weg staan, hmderen,
storen; te veel plaats in beslag -nemen;
iemands tijd in beslag nemen; II ~rst, vr
zieh mengen in, zich bemoeien met;
,....,rsi can certa gente, zich met een zeker
500rt lieden inlaten; (prov) impacciali dei
faUi tuoi, bemoei u nH~t uw eigen zaken.
impacclativo, agg hinderlijk, lastig.
impacciato, p pass & agg gehinderd, gestoord; verward, onduidelijk; uomo ,....."
met werk overladen mensch; via impacciata, weg vol hindernissen.
Impa'cclo, m hinderpaal, hindernis, stoor-
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nis; verveling, verlegenheid; verwikkeling; dare ,-..." hinderen, storen, lastig zijn.
impaccloso, I agg lastig, hinderlijk; bemoeiziek, indringerig; II sost 11' hemoeial, indringer; plaaggees t.
Impadronirsi, vr zieh als mocstcr voordoen;
zich meestcr makell, zich toe0igenen;
,-...,rsi d' una lingua, zich eene taal goed
eigen maken.
Impadulare, & zie impaludlU'c &.
impaga'bl\e, agg onbetaalhaar; fig onschatbaar.
Impaglnare, vi opmaken (lrukwerk).
Impaglnatore, m opmaker (van drnkwerk).
ImpagJlare, vt met stroo bedekkcn, omhullen, inpakken, opvullen.
ImpagJlata, f haksel (v. stroo).
ImpagJlatlno, m strooien stoelzitting.
impagllato, p pass & agg met stroo bedckt,
omwikkeld, opgevuld &; seggiola impagliata, strooien stoel; grana bene ~,
goed in 't stroo staand graan, dicht gewas.
ImpagJlatore, 11' stroovlechter, stoelenmatter; opzetter (van dieren).
ImpagJlatura, f het omwinden, omwikkelen
met stroo, het vlechten van stoelzittingen,
stoelenmatten; het opzetten (van dieren).
impalancato, 11' omheining, schutting.
Impalare, vt spictsen (soort dooc1straf); stutten (met palen).
Impalato, p pass & agg gcspietst; gestut; lig
stokstijf, als cen paal (blijven staan).
impalcare, vt de zolelcring maken, de dekbalken leggen.
impalcatura, I zolelering, plafond; verhoogde
vloer; stelling, tooneel.
impaJlzzato, agg door palen, pallisadcn omgeven.
impallldire, vi bleek worden, verbleeken;
fig terugdeinzen, den moed verliezen.
impalmamento, 11' handslag (bij 't sluiten
van een contract); sluiting v. h. huwelijk.
impalmare, vt den hanelslag gevcn; huwen.
impalpa'bile, a·gg ontastbaar.
impaludare, I vt moerassig maken; II ~rsi,

vr moerassig worden; in ecn moeras veranderen_
impaludlre, vi moerassig worden.
impanare, vt den schroefdraad aan een
schroef maken; paneeren, met broodkruim bestrooien (om een korst te maken).
impancarsi, vr zich aanmatigen; ~ Ira i
signori, zich onder de groote heeren mengen.
impanlare, I vt met vogellijm hestrijken; ~
la lingua, moeielijk uit te spreken zijn
(een letter); II ~rsi, vr zich laten vangen,
lijmen, gelijmd, aangelokt worden; verliefd worden.
impanlcclare, vt met stijfsel pap bestrijkel1;
lig verwarren.
.
impannare, vt met laken bekleeden, over-
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trekken, in laken hullen; (Pitt) het doek
gerced maken; ~ Ie linestre, de vensters
met doek of papier dichtplakken.
Impannata, I met papier ot linnen bespannell raarll on1 voor VCllsters te 7.ctten.

impantanare, I vi tot morras, een poel maken;
II ,-...,rsi, vr ill het slijk, den modder blijvcn
steken; ~rsi nei debiti, tot over de ooren
in de schulden geraken; ~si nei vizi, in
de ondeugd verzonken raken.
impapplnare, I vt vcrwarren, in vcrwarring
brengen; II ---'Ysi., vr in dell 'vaT gerakell,

den draad kwijt raken; vel' warde taal
spreken.
imparacchlare, vt wcinig en met moeite
leeren.
Imparadisare, I vt in het paradijs verplaatsen, hemelsche genoegens laten smaken;
II ~rsi, vr de vreugden van het paradijs
genieten.
imparagona'bile, agg onvergelijkelijk.
Imparare, vt leeren; aanleeren; ~ a memoria,
van buiten leeren; ~ a sue spese, door
eigen schade leercn.
Imparati'cclo, 11' slechte arbeitl, werk van
eerstbeginnenden; fig knoeiwerk.
Imparato, agg onvoorbereid.
Impareggla'bile, agg onvergelijkelijk, weergaloos.
imparentarsi, vr verwant worden met, zich
vermaagschappen; fig bcvriend, vertrouwelijk worden.
I'mpari, impa'ri, agg ongelijk; niet opgewassen tegen; oneven (getal); onvergelijkelijk.
imparlcchiare, zie imparacchiare.
imparlsl'lIabo, agg (Gram) met meer lettergrepen in de verbogen naamvallen dan ill
den eersten naamval.
Imparitil, t ongelijkheid.
.
imparti'bile, agg ondeelbaar, onscheidbaar.
Impartire, vt uitdeelen, docn toekomell, verleenen; ~ la benedizione, den zegen geven.
Imparucchlare, zie i11'paracchiare.
imparzlale, agg onpartijdig, rechtvaartlig.
imparzlaJltil, t onpartijtligheid.
imparzialmente, avv onpartijdig.
Impassl'bile, agg ongevoelig; onbewogen;
onverstoorbaar, onvatbaar voor aandoeningen.
impasslbilitil, f ongevoeligheitl; onvatbaarheid voor aandoeningen; gemoedsrnst.
impassire, vi zie appas~ire.
.
Impasta'bl\e, agg kneeclbaar.
[glIlg.
impastamento, 11' kneding; (Pitt) vedmenImpastare, I vt kneden (broocl); vormen (nit
was, leem &); met stijtsel bestrijken,
plakken; de kleeren (met stijfsel, deeg)
besmeuren; (Pitt) de kleuren (op het palet) mcngen; II vi kneelen, brood maken;
II ~rsi, vr tot deeg worelen; kleven, klevcrig zij n.
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Impastato, agg gekneed, vermengd; un uomo Impeelato, agg pik-; spago ---, pikdraad.
Impeciatura, f het dichtstoppen met pek.
- male, een zonderlinge snaak.
impastatura, f het kneden, bereiden, mengcn Impedantire, vi pedant, verwaancl wOYllen.
Impedl'bile, agg te verhinderen.
der kleuren; mengsel; rommelzoo.
impastlcciare, vt verknoeien, door elkaar impedimento, m vcrhindering, stoornis, hiltdernis; belemmering; impedim""ti, pi X
gooien, knoeien, slordig maken.
legertros, bagage; canonici impedimenti, pi
I impasto,
m kneding, menging; deeg;
huwelijksbeletselen; esser d'---, hinc1erlijk
stijfsel ; (Pitt) klcunnenging, dikke laag
zijn, in den weg staan; far ---, verhinderver!; fig mengelmoes.
ren, storen; in'caso d''"'-', in gcval van vct'2 impasto, agg nuchter, nog niet gegeten
hindering.
hebbend.
Impastocchiare, vt aan den praat houden, impedire, vt hinderen, verhinelcrell, verstoren,
belemmerell; beletten; in de be'
iets wijs maken, bepraten.
impastoiare, vt den kluister aanleggen(paard
weging hindercn, de beweging benernen;
&); fig beletten, belemmercn, aan kluis--- di fare qc, beletten iets te doen.
impeditivo, agg verhindcrend, belemmerenc1.
ters leggen.
impastura, f koot (v. e. paard).
impedito, p pass & agg verhinderd; verlamc1.
impasturare, zie impastoiare.
impegnare, I vt in pand geven, verpanden;
impataeeare, vt bevuilen, erg vuil maken.
in de bank van leening gevcn; --- la
propria autoritli, zijn gezag, invloed aanimpatriare, vi repatrieeren, naar 't vaderland terugkeeren.
wenden; ~ la tcdc, la parola, zijn woorcl
impattare, I vi quitte zijn, winnen noch ververpanden, vast en zeker beloven; ~
liezen; II vt impattarla con uno, iem. ter
moUe truppe, veel troepen in 't gevecht
zijde streven, niets toegeven.
brengen; II ~rsi, vr zich verplichten tot;
impatto, m stroobed, ligging (voor vee).
beloven; X zich begeven in (een gevecht);
impaurire, I vi vrees aanjagen, bang maken;
rnoedig voorwaarts gaan; ~rsi in imII vi bang zijn, vrees gevoelen; III ~rsi,
presc rischiose, zich in gevaarlijke ondervr bang worden, schrikken.
nemingen begeven.
impaurlto, agg bevreesd, v~rschrokken, impegnato, p pass & agg verpand; verplicht,
angstig.
genoodzaakt; bezig met; in gevecht gcimpavidamente, avv impa'vido, agg onverwikkeld; .t onklaar (anker)_
schrokken, koen.
impegno, m I verpanding; verplichting;
Impazientare, I vi het geduld verliezen; II vt
vaste belofte; 2 ijver, zorg, oplettendheid;
ongeduldig maken.
3 twist, ruzie; 4 verlegenheid, zorg,
Impaziente, agg ongeduldig; zenuwachtig,
moeilijke toestanel; gevaar; meUersi in ~
prikkelbaar; onverdraagzaam.
di fare qc, iets op zich nemen, zich vast
Impazientemente, avv met ongec1uld, ongetot iets verplichten; mostrare poco ~,
dulc1ig.
weinig vlijt betoonen; weinig belangstelImpazientlrsi, vr ongec1ulelig worden, het geling aan den dag leggen; d' ___ , met den
grootsten ijver; senza r-I, zonder VCl"duld verliezen.
impaziimza, f ongec1uld; onrust; prikkelbaarplichting, zonder verbintenis.
impegnoso, agg vee! zorg vereischenc1, moe iheiel; onverdraagzaamheid.
Jijk; netelig, gewaagel; onelernernend;
Impazzarnento, m het gek worden; gekheid,
waanzin.
twistziek, uitclagend.
.
impazzare, impazzire, vi gek worden, het impegolare, vt met pek bcstrijken; fig beverstanel verliezen: verzot, elol zijn op;
zoede1en.
schiften (van melk); (prov) s'invccchia e impelagarsi, vr zich in een zee van moeilijks'impazza, hoe oueler hoe gekker.
heden begeven, tot over de ooren in
impazzato, p pass & agg gek geworden, gek,
moeilijkheden & zitten; zich geheel overzot; all' impazzata, onbezonnen, blindegeven aan (een ondeugc1).
lings, als een dolle, waanzinnige.
impelare, vt met haren bedekken, harig, vol
impazzito, agg gek, niet goed bij 't hoofd; la
haar maken.
bussola e impazzita, net kompas is ge- impellente, agg aansporend, aandrijvenel,
draaid, dol, wijst verkeerd.
den stoot gevenel.
Impecea'bile, agg zoneleloos; onfeilbaar; on- ImpeJlere, vt aansporen, aandrijven, duwen.
berispelijk, keurig.
impellleciarsi, vr zich in een pels ·,vikkclen.
impeecablllta, f zondeloosheid; onfeilbaar- impenetra'bile, agg ondoordringbaar (bosch);
heid.
ondoorgrondelijk, onbegrijpelijk, geheimImpeelare, I vt bepekken, met pek besmeren,
zinnig.
in het pek doopen; II ~rsi, vr zich met pek impenetrabilita, f ondoordringbaarheid, onbesmeren; ~rsi gli orecchi, zich de ooren
doorgrondelijkheid.
toestoppen, niet willen hooren.
impenitente, agg onboetvaarclig, verstokt.
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Impennare, I vt met veeren bedekken. bekleeden; vleugels geven; veeren aan een
pijl maken; assai de pen opnemen. zich
tot schrijven zetten; II --rsi. VI' veeren
krijgen (jonge vogels); steigeren (paarden); zich verzetten. weerspannig zijn_
Impennata, f pennestreel;:. pennetrek; het
steigeren (van een paard)_.
Impennato, agg gevederd (vogels. plallten);
weerbarstig. steegsch (paard).
impennatura, f gevederte. veercn_·
Impensa'blte, agg ondenkbaar. onvatbaar.
impensatamente, avv onvoorziens; zonder
na te denken.
Impensato, agg onverwacht. plotseling; alI·impensata. onverwacht. plotseling.
Impenslerire, I vt te denken gevcn. bezorgd
maken;voortdurendbezighouden; II--rsi.
vr bezorgd zijn over; vervuld zijn van.
impensierito, agg nadenkend. vervuld van.
bezorgd. in gedachten.
Impepare, vt peperen (ook fig).
Impepato, agg gepeperd (ook fig); pane "'.
peperkoek_
imperare, I vi gebieden. heerschen. bevelen;
heerschappij uitoefenen; op het toppunt
van geluk staan; II vt beheerschen. bevelen.
Imperatlvamente, avv gebiedend. bevelend.
imperatlvo, I agg gebiedend. bevelend; mandata "'. bindende opdracht (van kiezers
aan een kamerlid); II sost In (Gram) gebiedende wijs. imperatief.
Imperatore, m OJ zegevierend veldheer;
keizer; heerscher; '" del doloroso regno.
Imperatilrla, f ~ meesterwortel.
[Lucifer.
imperatilrlo, agg keizerlijk; gebiedend.
Imperatrlce, f keizerin.
Impercettl'bile, agg onmerkbaar.
Impercettlblllta, f onmerkbaarheid;
Impercettlbilmente, avv onmerkbaar.
imperclocche, congo omdat.
Imperdona'bile, agg onvergeeflijk.
imperfettamente, avv zie imperfetto I.
Imperfetto, I agg onvolmaakt, onvoltooid;
onvolkomen. gebrekkig; II sost m (Gram)
onvoltooid verleden tijd.
Imperfezlone, f onvolmaaktheid. onvolkomenheid, gebrek.
Impergolare, vt den vorm van een prieel
geven; prieelvormig opbinden.
Imperiale, I agg keizerlijk; fig heerlijk. voornaam. prachtig. uitstekend; carta ,...,.
imperiaal papier; II sost m imperiaal
(zitplaatsen of .kofferbergplaats) boven
op rijtuig 01 omnibus; gli imperiali. pI de
keizerlijken (troepen).
Imperlalismo, m imperialisme. 't streven
naar wereldmacht.
Imperlalista, m imperialist (aanhanger van
het keizerschap; van de vergrooting van
het rijk tot een wereldmacht).
ITALIAANSCH.

impertinenza

Imperlalmente, avv keizerlijk. bij keizerlijk
besluit.
Imperio, m zie impero.
Imperlosamente, avv gebiedend; aanmatigend.
Imperloslta, f gcbiedend karakterj J.alllnatiging.
.
Imperloso, agg gebiedend. aamnatigelld.
trotsch; motivi imperiosi. pl gebiedendc.
overwegende redenen.
Imperltamente, avv imperito, agg onervaren.
onbedreven. onhandig. onbekwaam; onimperituro, agg onvergankelijk.
fwetend.
imperi'zia, f onervarendhc'd. onbekwaamheid; onhandigheid.
imperlare, vt met paarlen. dauwdruppels
versieren. sieren.
impermalire, vi "'rsi, vr boos zijn 0/ vwrden;
kwalijk nemen.
impermea'bile, I agg ondoordringbaar. waterdicht; II sost m waterdichte stof. regenjas.
impermeabilita, f ondoordringbaarheid. waterdichtheid.
Impermisto, agg onvermengd. zuiver.
impermuta'bile, agg onveranderlijk; vast.
bestendig.
Impermutablllta, f onveranderlijkheid. bestendigheid. duurzaamheid.
Impernare of imperniare, vt op een stift. pen
bevestigen; met een pen, stift & vastmaken; met krammen verbinden.
impero, m opperbevel; heerschappij. macht;
keizerrijk, rijk; bevel, wit; I'", basso. het
Byzantijn;che rijk; I'", d·Occidente.
d'Oriente, het West-. Oostromeinsche keizerrijk; - romano. Romeinsche rijk (onder de keizers); it sacra romano "'. het
heilige Roomsche Rijk; per titolo. per
vigore d·,.....,. krachtens de rijkswetten.
Imperil, cong daarom. derhalve.
imperocche, cong omdaL
Imperscruta 'bile, agg ondoorgrondelij k.
imperseverante, agg onbestendig. niet duurzaam; onstandvastig.
imperseveranza, f onstandvastigheid; onbestendigheid.
Impersonate, agg impersonalmente, avv on[vig.
persoonlijko.
Impersonato, agg goedgebouwd. sterk. steImpersuasl'bile, agg niet te overtuigen. niet
te overreden.
Impertanto, cong evenwel. niettemin.
imperterrito, agg onverschrokken. onvervaard.
impertlnente, I avv niet tot de zaak behoorende; ongepast. aanmatigend. onbeschaamd; II sost m onbeschaamde.
Impertinentemente, avv onbeschaamd. aanmatigend; brutaal.
impertinenza, 1 onbeschaamdheid. onbeschoftheid, bru talitei t.
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Impertinenzare, vt met grofheden overladen;
onbeschoft behandelen.
Imperturba'blle, agg onverstoorbaar, gelijkmoedig; onverwoestbaar, rotsvast.
Imperturbablllta, f onverstoorbaarheiel, gelijkmoedigheid, onwrikbaarheiel.
imperturbato, agg onverstoord; gelijkmocdig, gelaten; onwrikbaar; bedaard; possesso - , ongestoord bezit.
Imperturbazlone, I onverstoorbare kalmte,
gelatenheid.
Imperversamento, m uitbarsting (van toom,
van hartstochten, onweder); geraas van
den storm.
imperversare, vi losbarsten (hartstochten,
stormen), woeden, razen; hevig worden
(koorts, oorlog &); in opstand komen; een
helsch leven maken; boos worden; slechte
misdadige gewoonten aannemen.
impervertlrsl, vr zie pervertirsi.
impervlo, agg onbegaanbaar; ontoegankelijk.
impestare, vt verpesten.
Impeti'glne, I
dauwworm.
i'mpeto, m onstuimigheid, heftigheid; hevige
kracht; vuur, ijver; hartstocht; blinde
woede; ~ stormaanval, bestorming; nel1'- dell' estro, in hevige geestdrift; ,...., di
lantasia, buitengewocn groote verbeeldingskracht; impeti lirici, pi dichterlijke
ontboezemingen; ,...., primo, natuurlijke
neiging (tot het goede); esser di primo ,...."
zeer 0pvliegend zijn.
impetra'blle, agg bereikbaar, verkrijgbaar.
Impetrare, I vt afbidden, verkrijgen; verwerven; II -rsi, VI' versteenen; als versteend
blijven staan.
impetrazione, I verkrijging, verwerving.
Impettito, agg stijf, stram, kaarsrecht; mct
een hooge borst.
impetuosamente, avv onstuimig, heftig; met
geweld.
impetuoslta, I onstuimigheid, heftigheiel;
drift, geweld, kracht.
•
impetuoso, agg onstuimig, heftig, stormachtig; woest; fig hartstochtelijk, opvliegend, driftig.
impiaeevollre, I vt zachter stemmen, doen
bedaren; II """l'si, vr aanvallig, zacht
worden.
Implagare, I vt met wonelen bedekken, wonden veroorzaken; II -rsi, vr zich (wond)
krabben; zich doorliggen (van zieken).
implallaeclare, vt opleggen (laagje fijn hout
op meubels).
implallaeclatura, I oplegging; ingelegd, opgelegd houtwerk.
Implanellare, vt met tegels plaveien.
Implantare, I vt zetten, leggen, opstellen; inrich ten (het beheer, een kantoor); stichten; installeeren, bevestigen in een ambt;
$ een rekening openen, in de boeken
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impiegabile
schrijven; II -rsi, vr zich vastzetten; zich
vestigcn, zich inrichten.
Implantire, vt planten, beplanten; bevloeren.
Implantlto, m tegelvloer.
implanto, m oprichting, inrichting, install atie; het aanleggen (vall booken); insQhrijving; aanplanting; spcse d·,...." oprich,
tingskosten.
Implastrafogll, m iltdecl papicrbcderver,
slech t schrij vcr.
implastramento, m bepleistercn; bepleistcring.
impiastrare, I vt beplcistcren; dik besmeren;
verknoeien, slecht schildercn; ,...., carte,
papier bederven, verknoeien; II -rsi, vr
zich besmeren, insmeren (met zalf &); >
zich verven.
impiastrleeiare, implastriecieare, I vt insmeren, besmeren; vuil maken; II ,....,rsi, vr
zich vuil, smerig maken.
Implastri'eelo, m pleister, smeersel.
implastro, m pleister. papomslag; fig vuil
zaakje, bedriegelijk contract; fig kleefpleister, opdringerig persocn.
Implattare, zie rimpiat/are.
impleeaglone, f Implccamento, m ophanging.
impleeare, I vt ophangen; II ,....,rsi, vr zich
ophangen; vat/' impicca, P laat je hangen!
loop naar den drommel; a impiccarla, het
hoogste, meeste wat men verwachten kan,
op zijn beogst, meest.
Impleeato, I p pass & agg opgehangen, verhangen; te nauw, kndlend (bocrel);
parola impiccata, niet op zijn plaats
staand woord; ponte ~, hallgbrug; hallgende stelling; II sost m gehangene, fig
galgebrok, galgellaas; viso d',...." galge.
tronie; (prov) ognuno Ita it S1<O ,...., all'uscio, elk huis heeft zijn kruis.
Impieeatura, I het ephangen, ophanging.
impiedare, I vt verwalTen, in verlegenheid
brengen; hinderen, storen; ,...., la strada"
den weg verspelTen. II ~rsi, vr zich mellgen in, zich bemoeien met.
,
Impiedastrade, tit indecl sta-in-ele-weg; hin,
derlijk persoon, spflbreker.
impleelativo, agg hinrlerlijk, storend.
implednlre, I vt kleiner maken; II vi kleiner
worden.
Impl'edo, m last, stoornis, verlegenheid;
schuld; entrare in un ~, in een kleine
verlegenheid geraken; levarsi d·,...." zich
uit de verlegenheiel redden; ha mille impicci, bij stikt in de schulden.
Impledollre, zie impiccolire.
Impleclone, m rustverstoorcler, spelbreker.
Impleeollre, I vt kleiner maken, verkleinell;
II vi & -rsi, vr kleiner worden, vermin~
deren.
Impidoeehlare, Impldocchire, vi luizen krijgen.
(kapitaal).
Implega'bile, agg bfuikbaar, beschikbaar
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implegare, vt I gebruiken; uitzetten (geld);
werkzaam stellen, cmployeercn, aanstellen; ~ il suo denaro al dieci per ccnto, zijn
geld tegen tien ten honderd uitzetten; II
~rsi, vr zieh bezighouden met, zieh toeleggen op; zieh moeite geven voor; een
be trekking, post vinden.
lmplegato, In beambte.
lmplegatume, m > ambtenarij.
implego, m r aanwending, gebruik (van geld,
tijd); 2 belegging (v. kapitalen); 3 ambt,
plaats, betrekking; perderc l'~, zijn bctrekking verliezen; pigliare la via degli impieghi, de ambtenaarsloopbaan kiezcn.
implegu'ccio, m armzalig, gering baantje.
impletoslre, I vt medelijden opwekken; II
""-Irsi, vr medelijden gevoelen.
lmpletramento, lmpletrlmento, m versteening; fig verstoktheid (in de zonlle).
Impietrare, lmpletrlre, I vt- in steen veranderen; zoo hard als steen maken; fig hard,
gevoelloo; maken; II vi & ~rsi, vr versteenen; fig hard, gevoelloos worden.
Impletrlto, agg versteend, hard, gevoelloos.
lmplgliare, 1 vt stevig, omvatten; omklemmen; ophouden, hinderen; fig in beslag
nemen; II ,-.....-Ysi, vr zich verwarreu, blijven
steken; zieh met iets inlatcn; zieh mengen
in; ongerast worden, zieh zorgcn maken.
implgrire, vi & ~rsl, VY lui worden.
i'mpigro, agg werkzaam; rusteloos.
implnguare, I vt vetmesten; fig verrijken,
rijk rnaken; II ~rsi, vr vet worden, zieh
vetmesten; fig rijk worden, zieh verrijken.
Implnzare, I vt met spijs en drank volstoppen, opvullen; overladen; II ~rsi, vr
overdadig eten, zich volstoppen.
Implolare, vi beginnen te kiemen (van graan
cia t lang ligt).
Implombare, vt plombeeren (tanclen vullen;
verzegelen); met lood bezwaren; $
splitsen.
Implombato, p pass & agg met loocl gevuld
of bezwaard; geplombeerd (tand).
Implombato'lo, m $ splitshoorn.
Implombatura, f vulling, bezwaring (met
lood); plombeering; $ splitsing.
Implparsl, vr (di qe) P niets geven om, maling hebben aan; me ne impipo, 't kan me
niets bommen, ik heb er maling aan.
Implpplare, vt zie imbeeeare.
implumare, 1 vt met dons beclekken; met
veertjes voeren (nest); 11 ~rsi, vr dons,
veeren krijgen (vogels); een eerste baarddons krijgen.
Implaca'bl\e, agg onverzoenlijk, onverbidde!ijk.
Implacablllta, f onverzoenlijkheid, onverbiddelijkheid.
implacato, agg onverzoend, onverzoenJijk.
implacldlre, vi zacht, tam, meegaand maken.
impiausibilmente, avv zonder bijval.

Implicanza, f tegenspraak, tegenstand; onvereenigbaarheid.

implicare, 1 vt verwikkelen, in (een zaak)
wikkelen; in zich bevatten of sluiten; Omvatten; questione ehe ne implica un' aUra,
een vraag die eene andere in zieh bevat;
I I --..rsi, vr zich nlengen ill; bernoeien, inlaten met.
implicazlone, f verwikkeling.
Implicitamente, avv stilzwijgend (daaronder begrepen), vanzclf spreken<l; credere ~, blinc1elings geloovcn.
impli'cito, agg mecle inbegrepen, vanzelf
sprekend; stilzwijgend; eondizione implicita, stilzwijgende voorwaarde; fede implieila, bJiIHl, onvoorwaanlelijk ge1oof;
valonia implieita, duideJijk bJijkende wil.
Implorare, vt afsmeeken, smeeken, aanroepen.
Implorazione, t smeekbede, dringende bede;
aanroeping.
Implume, agg vederloos, naakt.
implu'vlo, m impluvium; binnenplaats der
Rom. huizen; de zieh claar bevindenclc
regenbak.
Impoetlchire, vt een (lichterlijken vonn
geven.
Impolltlcamente, avv impoli'tico, agg 011politiek, onhanllig, onverstandig.
Impolpare, vi vleesch aanzetten; dik, vet
worden.
ImpoItronlre, 1 vi lui, tI'aag makcn; II vi &
"""Ysi, vr traag, lui worden.
Impolverare, I vt met stof bedekken, 1'oederen; bestniven, stoffig maken; ~ uno
scritto, zand over het geschrevene strooicn;
11 ~rsi, vr stoffig, bestoven worden.
Impomatarsl, vr zieh pommadeeren.
impondera'blle, agg onweegbaar.
Imponderablllta, f onweegbaarheid.
Imponente, agg indrukwekkend, ontzag inboezemend.
Imponenza, f indrukwekkendheid; indrukmakende grootheid, verhevenheid.
imponl'bl\e, "gg belastbaar.
Imponlmento, m o1'legging (v. belasting).
Impopolare, "gg impopulair, niet bemiml,
niet gezien.
Impopolarita, f impopularitcit, onbemindheid (bij het yolk).
Imporcare, vt I vuil maken, bevuilen; z
eggen.
imporporarsl, vy (purper)rood worden, zich
(purper)rood verven, zich rood blankctten.
imporrare, vi rottig worden (v. hout),
schimmel-, vochtvlekken krijgen.
Imporre, 1 vi I opkggen (lasten, verplichtingen &); 2 bevelen, voorsehrijven, opleggen; 3 assai belastingen opleggen, uitschrijven; 4 toesehrijven, ten laste leggen;
gl'impose di partire, hij gelastte hem
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te vertrekken; imporla troppo alia, weelderig leven, boven zijn kracht leven; ~
!,na macula all' ones/ci di qd, een smet op
lemands eerbaarheid werpen; ~ una persona per una certa somma, iem. voor een
zekere som in de belasting aanslaan; ~
silenzio ad <<no, iem. het zwijgen 'opleggen,
gelasten; II vi eerbied, achting inboeze,nlen, afdwingen, imponeeren; 1"'.1 of 1""-..1
carne, dik, vet worden; III ~rsi, vr zich
laten gelden, zich opdringen, zich doen
kennen als de aangewezen pel-soon (voor
iets).
imporrire, vi zie imporrare.
importa'bile, agg I invoerbaar; 2 ondraaglijk.
importante, agg belangrijk, gewichtig.
importanza, f belangrijkheid; gewicht;
grootheid, aanzien; cosa di molta ~, zaak
van veel belang; dare ,-., a qc, veel gewicht aan iets hechten.
importare, I vi & v impers beteekenen, van
beteekenis, gewicht, belang zijn; ter
harte gaan, er op aankomen; bedragen,
beloopen; beteekcnen, aanduiden; importa a tutti che la pace duri, allen hebben
er belang bij dat de vrede aanhoudt;
(assol) non importa, 't doet er niet toe,
't komt er niet op aan; non t:mportava
che ... , 't was niet noodig dat ... ; tira la
somma, quanta importa? maak de som op,
hoeveel bedraagt het? quanta importano
questi libri? hoeveel bedragen, kosten
deze boeken? II vt importeeren, invoeren;
ten gevolge hebben, na zich slepen.
importatore, m $ importeur, importhandelaar.
importazione, m $ invoerhandel, import; invoer.
importo, m $ bedrag, beloop; prijs.
importunamente, avv lastig, hinderJijk; indringerig, ongelegen.
importunare, vi lastig vallen, hinderen, aan
het hoofd zeuren.
importunitit, f hinderlijkheid, overlast, gezanik; opdringerigheid.
importuno, I agg lastig, onaangenaam, ongelegen, opdringerig; ontijdig; morte importuna, ontijdige dood; II 50st m lastig,
opdringerig mensch.
imposltore, m opmaker (v. drukwerk).
imposizione, f oplegging (v. belasting, der
handen bij 't zegenen of wijden); belasting; opmaking (van drukwerk).
impossessarsi, vr zich in 't bezit stellen, zich
meester maken; ~ d'una que5tione, eene
zaak grondig bestudeeren, leeren kennen.
impossi'bile, agg onmogeJijk; uomo ,-." on'
mogeJijk, ongenietbaar man; far 1',-." al
het mogelijke doen; pare ---I 't schijnt
ongeloofeJijk; 't is bijna niet mogelijk!
imposslbiJiti, j onmogelijkheid.
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impossibUitare, vi onmogelijk maken.
imposta, f belasting; impuste addizionali of
di giunta, opccnten; ,-., sui capitale, vermogensbelasting; imposte dirette, indireffe, directe, indirecte belastingen; ,....jondiaria, grondbelasting; --- sulla rendita,
inkomstenbelasting; riscuotere Ie imposte, de belas tingen innen.
imposta, f deur-, venstervleugel, vensterlnik; kamerdeur, denr van wandkast;
dnikerklep, sluiscleur; L:>. impostlijst,
vooruitspringencle rand 0/ Iijst, waarop
een gewelfboog rust.
impostare, I vt er boven opleggen; L:>. stutten; $ in de (handels)boeken inschrijven;
op de post brengen, bnssen (brieven); op
post zetten, uitzetten (een schildwacht);
,...., un lavoro, aanwijzen hoe een werle
moet gedaan worden; ,-., una nave, .t een
schip op stapel zetten; II ~rsi, vr zich
opstellen, een geschikte plaats, houding
aannemen; een uitdagende houding aannemen; impostatevi! X maakt vaardig!
(om te vuren).
impostatura, f A schoormuur, steunlijst van
gewelfboog; $ inschrijving (in de boeken);
het innemen van een plaats, houding (voor
't vechten, spelen); fig trotsche, emstige
houding; het poseeren.
impostazione, t $ inschrijving in de boeken;
registratie; het posten van brieven.
impost em ire, vi etteren.
impostime, m zaksel, bezinksel (van water).
imposto, p pass van imporre.
impost ore, m bed rieger, lasteraar, verspreider van valsche geruchten.
impostura, f bedrog, misleiding; laster.
imposturare, vt bedriegcn, door leugens misleiden; (slechte waar) oplappen.
impotente, agg onmachtig, onvermogend,
onbekwaam; impotent; zwak, krachteloos;
onvolcloend, ontoereikend; ira ,-." machtel ooze woede.
impotenza, f onvermogen, onbekwaamheid;
impotentie; krachteloosheid, zwakte, onmacht.
impoverimento, m veranning.
impoverire, I vt arm maken, verarmen; fig
onvruchtbaar maken (den grond); II vi
arm worden, verarmen, vervallen.
impratica'bile, agg ondoenlijk, onuitvoerbaar; onbegaanbaar, onberijdbaar, onbevaarbaar; onhandelbaar; onaangenaam.
impraticabilitit, t ondoenlijkheid, onuitvoerbaarheid, onbegaanbaarheid &.
impraticato, agg ongebruikelijk; onbegaan.
impratichire, I vt deugdelijk, bruikbaar, bekwaam, ervaren maken; oefenen, vormen;
II ,....-rsi, vr zich oefenen, zich bekwamen.
imprecare, I vi ,....- contro qd, in verwenschingen nitbarsten (tegen iem.), schelden,
uitvaren; II vt (iem. iets) toewens('hen.
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imprecazione, f verwensching, vloek; toe- Imprevldimza,
onvoorzichtigheid, ollbezorgdheid.
wensching van kwaad.
Imprevlsto, agg onvoorzien.
imprecisione, f onnauwkeurigheid.
Imprezza'bile, agg onschatbaar.
impreciso, agg onnauwkeurig.
impregiudica'bile, agg niet vooruit te beoor- imprigionamento, m gevangenzetting.
imprlglonare, vt gevangen zetten; F in de
deelen.
impregiudlcato, agg niet vooraf beoordeeld;
doos stoppen; fig de vrijheid belemmeren,
onbeslist, opengelaten (kwestie); geen
benemen.
vonnis te zijnen laste hebbend.
Imprlma, avv op de eerste plaats, vooreerst.
impregnamento, m bezwangering; door- imprimere, vt opdrukkcn; indrukken, een
indruk maken; drukken; afdrukken; ,....,
trekking, verzadiging.
impregnare, I vt zwanger maken (vrouwcn);
nella memoria, in het geheugen prcntcn,
drachtig maken (dieren); verzadigen,
griffen; ,...., il moto in un altro carpo, de
drenken; II vi ontvangen, bevrucht worbeweging mededeelen, overdragen aan
den; III ,....,rsi, vr zich volzuigen, geheel
een ander lichaam.
doortrokken worden.
Imprimatur, m imprimatur, (kerkelijk) verimpremedltato, agg niet vooraf overlegd,
lof tot afdrukken.
onopzettelijk.
improba'bile, agg improbabilmente, avv onimprendere, vt & vi ondernemen, beginnen;
waarschijnlijk.
leeren; begrijpen.
improbablJlta, f onwaarschijnlijkheid.
imprendl'bile, agg onnecmbaar.
Improbita, f oneerlijkheid; boosheid, kwaadImprendimento, m onderneming, begin; leewilligheid.
ring, onderwijs.
i'mprobo, agg onredelijk, oneerlijk; boos,
imprenditore, I m ondernemer, aannemer;
slecht.
II agg ondernemend; sacieta imprenditrice, Improduttlvlta, f onvruchtbaarheid; rentebouwmaatschappij.
loosheid.
Impreparato, agg onvoorbereid.
improduttivo, agg onvruchtbaar; niet renImpresa, f onderneming; krijgstocht; heldendeerend, renteloos.
daad; bouw-, aannemersmaatschappij; impromessa, f P belofte.
exploitatie-maatschappij; werk, taak, op- improme'ttere, vt P beloven.
dracht; motto, zinspreuk, fabrieksmerk; impronta, t indruk; spoor; afdruk; merk;
I',...., del gas, de gasmaatschappij.
afgietsel; aver nella faccia I' ~ del vizio,
impresa'rlo, m impresario, ondelnemer van
den stempel del' ondeugd op het gelaat
kunstvoorstellingen; aannemer van opendragen.
bare werken.
improntamente, avv brutaal, opdringend.
imprescrlttl'bile, agg onaantastbaar, onver- Improntare, vt een indruk, spoor achterjaarbaar (wetten).
laten; in-, af-, opdrukken, stempelen;
ImprescrlttlblJlta, t onaantastbaarheid, onfiguren persen op; f van het blad spelen;
verjaarbaarheid, onophefbaarheid.
$ leenen.
impreso, p pass van imprendere.
improntezza, improntitu'dine, t lastigheid,
Impresslona'bile, agg vatbaar voor indrukopdringerigheid, brutaliteit.
ken.
[drukken. Impronto, I agg lastig, opdringend, brutaal;
ImpresslonablJlta, f vatbaarheid voor inII sost m (prov) I',..., vince l'avaro, de aanimpresslonare, I vt indruk maken; treffen; II
houder wint, brutalen hebben de halve
,....,rsi, vr een indruk krijgen.
wereld.
impresslone, f indruk, spoor; het afdrukken, impronunzia'bile, agg onuitspreekbaar.
drukken; druk; fig indruk; quinta ,...., improperio, m smadelijk, schandelijk vervijfde druk; uamo di prima ,...." iem. di~
wijt; smaad, hoon; laagheid.
naar den eersten indruk oordeelt.
improplo, & zie improprio &.
impresslonlsmo, m impressionisme.
Improporzionale, agg onevenredig, ongeimpresslonlsta, m impressionist.
evenredigd.
impresso, p pass van imprimere.
improporzionalita, f wanverhouding, onImpressore, m drukker.
evenredigheid.
imprestare, vt leenen, te leen geven.
improporzionato, agg ongeevenredigd.
imprestlto, impresto, m leening; geleend Impropriamente, avv oneigenlijk, onjuist.
voorwerp; dare ad ~, te leen geven; improprleta, f oneigenlijk gebruik, oneigenpigliare ad ~, leenen.
lijke beteekenis; onjuistheid.; ongeschiktimpreteri'bile, agg niet te verwaarloozen.
heid.
imprevedl'bile, agg niet te voorzien.
improprio, agg oneigenlijk, verkeerd geimpreveduto, agg onvoorzien, onverwacht.
bruikt; ongeschikt; onjuist; ongepast.
imprevldente, agg onvoorzichtig, zonder improroga'blle, agg geen uitstel duldend,
voorzorg.
dringend.
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improsperamente, avv ongunstig, onvoor- impulltamente,
. spoedig.

avv

ongemaniercl,

onbe-

leefd.

Improsperire, vi voorspoedig wonlen.
impulitezza, f ongemanierdheid, grofheicl,
improvativo, agg afkeurend, lakend.
onbeleefdheid; onzuiverheid.
improvvedutamente, avv onverwachts, on- impulito, agg ongemaniercl, grof, onbeleefd,
verhoeds.

onbeschaafd; onzuiver.

improvveduto, agg onvoorbereid, onvoor- impulsione, f stoot; aandrang, aansporing,
zien; ontbloot.

aanclrift, opwelling, impulsie.

improvvidamente, avv improvvido, agg on- impulsivo, agg impulsief, aan de eerste opbedachtzaam, onvoorzichtig, onberaden.

improvvisamente, avv onverwachts, onvoorzion; onvoorberei<l.
improvvisamento, m improvisatie, iets onvoorbereids, voordracht voor de vuist weg.
improvvisare, I vt improviseeren, zonder
voorbereidingiets voordragcn, inrichten &,
uit de mouw schudden, vlug in elkaar
zetten; II vi improviseeren, voor de vuist
dichten 0/ musiceeren.
improvvisata, f verrassing, gdmproviseerd
feest, maaltijd, muziekstuk &; cite bella
~! wat een heedijke verrassing!
improvvisatore, j improvisator.
improvviso, I agg onverwacht, onvoorzien,
onvermoed, vcr.rassend; mi giunge ,-,.." dat
verrast mij, overvalt mij; II sost m improvisatie, impromptu, voor de vuist gemaakt vers, voorgedragen muziekstuk &;
III (avv) all' ~,onvenvachts, onverhoeds;
plotseling.
improvvisto, agg onvoorzien, onverwacht;
ontbloot.
imprudente, agg imprudentemente, avv onverstandig, onvoorzichtig, onachtzaam;
gewaagd.
imprudenza, t onvoorzichtigheid, onachtzaamheid, onbedachtzaamheid.
imprunare, vi met doorntakken versperren
oj afsluiten, met doornheggen omheinen;
fig moeilijkheden in den weg leggen.
impube, impu'bere, agg (nog) niet huwbaar,
onvolwassen.
impudimte, agg impudentemente, avv onbeschaamd, schaamteloos.
impudenza, f onbeschaamdheid, sehaamteloosheid.
impudicamente, avv oneerbaar, onkuisch.
impudlcl'zla, f ontuchtigheid, oneerbaarheid, onkuischheid.
impudico, agg oneerbaar, onkuisch, ontuehtig, zonder schaamtegevoel; Jiederlijk.
impugna'biJe, agg bestrijdbaar, aantastbaar.
impugn are, vt L met cle vuist vatten, pakken, clrukken; 2 bestrijden, ontkennen;
weedeggen; ~ la spada, het zwaard grijpen; ~ la validila d'un alto, de geldigheid
van een acte bestrijclen.
impugnativo, agg bestrijdend; tegenwerkend.
impugnatura, f greep, handvat; f vingerzetting (op viool, gitaar &).
impugnazione, f bestrijcling; ontkenning.
impulclnato, agg bevrucht (van eieren).

welling gehoor gevend; aansporencl, aandrijvend.
impulso, In inlpuls, stoot, aanclrang; aansporing, prikkel.
impune, agg impunemente, avv ongestraft,
s traffeloos.
impuni'bile, agg niet strafbaar.
impunita, I straffeloosheid.
impunlto, agg ongestraft, straffeloos.
impuntare, I vi op iets stooten, in iets steken; blijven stcken, blijven staan; assol
hakkelen, moeilijk spreken; ~ ill of a qc,
ergens voor blijven staan,. terugdeinzen,
bang zijn (paanlen); jig 01' moeilijkhedcll
stooten; ,......., in un sasso, Iuet den voet
tegen een steen stooten; II ,-,..,Ysi, Vy zich
ergens neerlateIl, neerstrijken; zich verzetten, schrap zetten (paard); ~rsi in
qc, hardnekkig aan iets blijven vasthollden, niet van iets afwijken.
impuntatura, f maIlkemcnt, gebrek in cen
horloge of klok; 't stilstaall; beletsel.
impuntire, vt stikken, doornaaien.
impuntitura, i het stikken, stik~el, stikimpuntuale, agg nh·t stipt.
[naad.
impuntura, the: stikkcn, stiknaad; stikset.
impuramente, avv onr('ill; onkuisell, onzedelijk.
impurita, j onreinheid, onzuiverheid; troebelheid (v. e. vloeistof); onkuiscbheid, onzeclelijkheid.
impuro, agg onzuiver, troebel; onkuiseh, onzedelijk; lingua impura, taal die met vele
vreemde bestanddeeleu is gemcngd; vita
impura, liederlijk l?ven.
impusillanimire, vi kleinmoedig wordell;
versagen.
imputa'bile, agg toe te schrijven aan, te wijten aan; non essere ~ di qc, geen schuld
hebben aan, niet verantwoordelijk zijn
voor.
imputablllta, f verantwoordelijkheid, toerekenbaarheicl.
imputare, vt toeschrijven; wijtcn, ten laste
leggen; de schuld geven; ,...., a colpa, als
schuld aanrekenen.
imputato, 1 p pass & agg toegeschreven; II
sost m beschuldigde, aangeklaagde.
imputazione, t toeschrijving, aantijging; beseh uldiging, aanklach t.
imputrefatti'bile, agg onbederfbaar.
Imputresci'bile, agg onbederfbaar, onvatbaar
voor rotting.
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Imputrldlre, vi in rotting overgaan, gaan
rotten; vervuilen, drabbig worden.
Impuzzare, vt verpesten, aansteken; bederyen.
Impuzzire, impuzzo\lre, vi stinkcml worden;
slecht, vuil, rottend worden, be(lerven.
in, P1'CP (verbimlt zich met tic verschillcnde
vormcn van bet lidwoord tot nel, neUo,
neUa, ill de, in het; nel, ne', neg\l, neUe, pi
in de), beteekent: in, 01', aan, te, met &;
in 1m attimo, ill een oogwenk; in bracc-io,
01', aan den ann; nel calfe, in het koffiellUis; i1t capelli, blootshoofds; col cappello
in capo, met den hoed op (het hoofd);
in carta bollata, op gezegeld papier; in casa,
ill ilUis; in citta, in de stad; in chiesa, in
de kerk; in favore di, ten gunste van; in
due giomi, binnen twee dagen; in questi
giorni, dezer dagen; illcisiolle in acciaio,
staalgravure; pittura in tela, schilderij op
dock; scultore in legtlO, houtsnijder; nella
strada, op straat, in de straat; i1~ teatro,
in den schouwburg; il~ tua !Ieee, in jouw
plaats; in zucca, blootshoofds; andare in
bicicletta, wielrijden; andare in casa, in
ilUis gaan; battersi in uno, op iem. stooteri;
colorire in rosso, rood schilderen; dare in
regalo, ten ge~ chenke geven; fU elelto in
capita,no generale, hij werd tot opperbevelhebber verkozen; essere in miseria, in ellende verkeeren; erano in tre, zij waren
met hun driecn; ricamare in seta, op of
met zijde borduren; scolpire in marmo, in
marmer uithouwen; sto in casa, ik ben,
blijf thuis; tenere in capo, op het hoofd
houden; tingere in rosso, rood verven; nel
dire, nel lare, terwijl men zegt, doct; onder
het zeggen, docn; in gilt, beneden, naar
bene den; in la, daar, daarheen;. in di
parle, (van) terzijde; in qua, bier, hierheen; il~ su, boven, naar boven.
ina'bile, agg onbekwaam, ongeschikt, onbruikbaar; &'1 onbevoegd.
inabilltil, f onbekwaamheid, ongeschiktheid,
onbruikbaarheid; &'1 onbevoegdheid.
inabilitare, vt ong!'schikt, onbekwaam, onbevoegd maken.
inabilitazione, I ongeschikt making; ongeschiktheid, onbekwaamheid; &'1 onbevoegdheid.
inablssare, I vt in een afgrond doen vcrzinken, storten; fig slecht maken, belasteren;
II -rsi, vr in den afgrond verzinken, geslingerd worden; in de diepte zinken; fig
te gronde gaan; ",",si nei debiti, diep in
de schulden steken.
inabita'blle, agg onbewoonbaar.
inabitato, agg onbewoond, eenzaam, woest,
verlaten.
inaccessl'bile, agg ontoegankelijk, onbereikbaar, ongenaakbaar.
J,na~c~sso, agg ontoegankelijk, onbereikbaar.

inalzamento

inaceetta'bile, agg onaannemelijk.
inaeelaiare, vt verstalen, stalen.
Inaceorda'bile, agg onvereenigbaar; niet
voor inwilliging vatbaar.
inaceorto, agg onverstandig, ollvoorzichtig,
onoverlegd.
inacerbire, I vt bitter, wrang maken; fig v('r, bitteren; II --rsi, vr smartelijker, gevoc!iger, heviger wordell; vcrbitterd wordell.
inaeetire, I vt zunr maken; tot azijn makell;
in azijll leggen; met azijn aanmaken; II vi
zuur worden.
inaeldire, vi in zuur overgaan, zunr wordell;
stremmen (melk).
inaequare &, zie annacquare &.
Inaeutire, I vt spits maken, toespitsen; II.
--rsi, vr spits, spitser worden.
inadatta'bile, agg ontoepasselijk, onbruikbaar, ondienstig.
inadeguato, agg onevenredig, niet bcantwoordend aan, niet in verhouding staand.
inadempi'bile, agg onuitvocrbaar, niet voltrekbaar, onvervulbaar.
inadempimento, tit het niet vcrvullen, nict
nakomen.
inadopra'blle, agg onbruikbaar.
inaffettato, agg ongedwongen, ongekunstcltl.
inaggrega 'bite, agg niet aanneembaar.
inagguaglia'bile, agg onvergelijkelijk.
inagrestire, vi zuur worden, beginncn tc
rijpen (v. druiven).
inalare, vt inademen; inznigen.
inalatore, m inhalator.
inalazione, f l' inhalatie, inademing.
inalbare, I vt wit maken; troebel maken; II
vi wit worden; een witte, troebele kleur
aannemen (water &).
inalberamento, m het hijschen van vlaggell;
het opheffen der wapenen, der schilden;
toomig worden; steigercn (v. paarden);
inalberare, I vi & --rsi, vr op boomen klimmen; zich in het geboomte verbergen;
steigeren; fig woedend worden, in woede
geraken; II vt in de hoogte beffen; de wapens zwaaien; hijscbell (vlaggen, zeilen);
-- la bandiera della rivolta, de vaan des
oprocrs opsteken.
inalidire, vi droog, dor worden, uitdrogen.
Inaliena'bile, agg onvervreemdbaar.
inalienabillta, f onvervreemdbaarheid.
Inalienato, agg onvervreemd.
inaltera'bile, agg onveranderlijk, onveranderbaar; onverstoorbaar, onvergankelijk;
onverslijtbaar.
inalterabilltil, f onveranderlijkheid, onverslijtbaarheid, onvergankelijkheid; onverstoorbaarheid.
inalterato, agg onveranderd, ongestoord.
inalveare, vt in het stroombed, in een nieuw
bed leiden (een rivier).
inalzamento, m verheffing, opheffing, oprichting; verheerlijking.

inalzare
Inalzare, I vt
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opheffen, in de hoogte heffen,
verheffen; Z oprichten, ophoogen, bouwen; "-' al Ponti/icato, tot Paus verheffen,
kiczen; "-' qd, iem. zeer prijzen, verheffen,
in <le hoogte steken; "-' una statua ad
alcuno, een standbeeld voor iem. oprichten, ~ al trona, op den troon verheffen;
II "-'rsi, vr zich verheffen, oprichten, opstijgen, in de hoogte verheffen, vliegen;
fig zichzelf roemen, ophemclen.
Inama'blle, agg onbeminnclijk.
Inamarlre, vt bitter maken; fig verbitteren.
Inameno, agg onaangenaam; onbevallig.
Inamldare, vt stijven (linnen).
Inammenda'blle, agg onverbeterlijk.
Inammissl'blle, agg niet aannemelijk, ontoelaatbaar.
inammlsslbilita, / onaannemelijkheid; ontoelaatbaarheid.
inamovl'bile, agg onafzetbaar.
inamovibUita, / onafzetbaarheid.
inane, agg Ie dig, ijdel, nietig, vergeefsch.
InaneHare, I vt den voml van een ring geven;
krullen, lokkig maken (de haren); den
trouwring geven; II ~rsi, vr krullen,
kroezen.
inaneHato, agg gekruld, gekroesd (haar); vol
ringen (vinger).
inanlmare, I vt beziden, leven geven; moed
geven, bemoedigen; II ~rsi, vr moed
scheppen, moed vatten.
Inanimato, Ina'nime, agg ontzield, levenloos; lig gevoelloos.
inanimlre, zie inanimare.
inanita, 1 leegte, nietigheid, ijdelheid; zinledigheid.
Inanizlone, 1
uitputting, zwakte (door
gebrek aan voedsel).
Inappaga'blle, agg niet te bevredigen 01 te
verzadigen.
Inappanna'blle, agg niet te verduisteren.
inappella'blle, agg l't waartegen geen bcroep kan ingebracht worden; lig onaantastbaar, onaanvechtbaar.
Inappetente, agg zonder eetlust, zonder lust.
Inappetenza, 1 gebrek aan eetlust.
inappUca'blle, agg niet toepasselijk.
inapprendl'bile, ~sl'bne, agg niet tc leeren, te begrijpen.
Inapprezza'bile, agg onschatbaar.
inappunta'bile, agg onberispelijk.
Inappura'blle, agg onvcrklaarbaar, niet op
te helderen.
Inara'blle, agg onbebouwbaar.
inarato, agg onbebouwd, braak.
Inarcare, vt (boogvormig) krommen, welven;
"-' Ie ciglia, de wenkbrauwen optrekken,
het voorhoofd fronsen; lig groote oogen
opzetten.
Inarenare, I vt met zand opvullen; II vi verzanden.
Inargentare, vt verzil veren.
I
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Inargentato, agg verzilverd; zilvergrijs (haren).

Inargentatura, 1 verzilvering.
Inarguto, agg onbeduidend, geesteloos.
Inaridlre, I vt dol', droog maken, eloen vcr,
dorren; lig ongevoelig maken; II vi &
vr dor, droog worden.
Inarmonlco, agg onharmonisch, ollwclluidend.
inarplcare, zie incrpicare.
inarrende'vole, agg ontoegeeflijk; onbuigzaaro.
Inarrendevolezza, 1 ontoegeeflijkheid, OIlbuigzaamheid.
inarresta'bile, agg niet tegen te houden; onweerhoudbaar.
Inarriva'bile, agg onbereikbaar; fig onvergelijkelijk, onnavolgbaar, eenig in zijn
soort.
Inarslcclare, vt zie arsicciarc.
inartlcolamente, avv onc1uic1elijk, nict gearticuleerc1.
Inarticolato, agg niet gearticulecrd (klanken), onduidelijk; ongeleec1 (lichamen).
Inartificioso, agg ongekunsteld.
Inascoltato, agg ongehoorc1, onverhoorc1.
Inasinlre, vi een ezel, dom worden.
Inaspettatamente, avv onverwachts, onvoorziens, plotseling.
Inaspettato, agg onverwacht.
Inaspettazione, 1 onverwachte komst, ontmoeting &.
Inasprlre, I vt verscherpen, verbitteren,
prikkelen; II ~rsi, vr scherper, heviger,
pijnlijker worc1en; verbitterd, woedend
worden; gevoelloos, wreed worden.
Inastare, vt op een staak, op een lans steken
(vlaggen &); ~ (de bajonet) opzetten.
Inattac~a'bile, agg onaantastbaar, onneembaar.
Inattendl'bile, agg geen aandacht waarc1ig.
Inattento, agg onoplettenc1.
inattenzlone, / onoplettendheic1, onachtzaamheid.
Inatteso, agg onverwacht, onvermoed.
inattitu'dlne, f onbekwaamheid, ongeschiktheic1.
Inattivita, 1 lusteloosheid, gebrek aan werklust, lec1igheid.
inattlvo, agg werkcloos, ledig; lusteloos,
traag.
Inattua'bile, agg onnitvoerbaar, ondoenlijk.
InattuablJlta, t onuitvoerbaarheid, onc1oenlijkheic1.
Inattuti'blle, agg ontembaar, niet te stillen,
ons til b aar .
Inaudl'bile, agg onhoorbaar.
Inaudlto, agg ongehoorc1.
inaugurale, agg openings-, inwijdings-; discorso "-', inaugureele rec1e.
Inaugurare, vt inwijden, onthullen; openeI).
(een nieuw tijc1perk).
~rsi,
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Inaugurazlone, 1 inwijdillg, onthulling; lig
opening.
Inauspleato, agg onder ongunstige voorteekenen geopend 01 begonnen.
Inavvedutamente, avv Inavveduto, agg onachtzaam, onberaden; zonder overleg.
Inavvedutezza, 1 onberadenheid; onachtzaamheid; onhandigheid.
lnavvertentemente, avv onachtzaam; onoverlegd; bij vergissing.
lnavvertenza, 1 onachtzaamheid, onoplettendheid, onvoorzichtigheid.
lnavv.ertltamente, avv zonder bericht, waarschuwing ontvangen te hebben.
lnavvertlto, agg ongewaarschuwd, onvoorzien; spese inavverlite, pI onvoorziene uitgaven.
lnazlone, f werkeloosheid; stilstand.
Ineaelare, vt met geraspte kaas bestrooien.
Ineadaverlre, vi afsterven (lichaamsdeelen);
er als een lijk uitzien; zijn levenskracht
01 bestaansrecht verliezen.
lneagllamento, m 4. het aan den grond raken
(v. e. schip); stremming, verhindering.
lneagllare, I vi 4. aan den grond loopen,
stranden; blijven steken, stokken; een
hinderpaal, belemmering ondervinden; II
vt verhinderen, beletten, tegenhouden; tot
stllstand brengen.
lnea'gllo, m 4. stranding, 't aan den grond
geraken; lig hinderpaal, tegenstand; belemmering, stoornis.
lnealapplare, I vt in een strik, val vangen;
in 't net lokken, erin laten loopen; II
~rsi, vr zich in de vallaten lokken, erin
loopen.
lnealelnare, vt bepleisteren, met kalk bedekken, bestrijken; (het graan) kalken,
met kalkwater besprenkelen.
lnealclnatura, 1 bepleistering; 't kalken (van
koren, boomen).
lnealeola'bile,' 'agg onberekenbaar.
lnealeseenza, 1
(geringe) inwendige verhitting.
lnealllmento, m verharding, vereelting; lig
verstokthcid.
lnealllre, vi ,....,rsl,vT hard, eeltachtig worden; eksteroogen krijgen; fig verstokt,
verhard worden.
lnealllto, agg eeltig, vereelt; fig verhard,
verstokt.
lnealmare, vt enten.
lnealorlmento, m verhitting; "t ontsteking.
lnealorlre, I vt verhitten, verwarmen; II
~si, vr zich verhitten, heet worden; "t
ontsteken.
lnealvlre, vi kaal worden.
Inealzamento, m het op den voet volgen,
vervolging, jachtmakillg.
Inealzare, vt op den voet volgell, (iem.) dicht
op de hielen zitten, vervolgen; lig dringen (tijd, nood); dreigen (gevaar); Ie
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notizie s'illcalzallo, de berichten volgen
elkandpr zonder tusschenpoozen op.
Inealzo, m I zie incalzamento; 2 versterkingsstuk.
lnealzonarsl, vr zijn brook aantrekken.
Ineamerare, vt voor de staatskas in bezitnemen, bij den Staat inlijven, verbeurdverklaren, met beslag beleggen; aflossen
(van servituten) tegen passende schadeloosstelling.
lncamerellato, agg in kamertjes verdee1d.
lncamlclare, I vt een hemd aandoen; met
kalk, klei bestrijken, bepleisteren; met
een laag bedekken; II ,""",,si, VT zijn hemd
aantrekken.
lncamlclata, f OJ camisade, nachtelijke overrompeling.
lneamlclatura, 1 bepleistering, belegging met
graszoden; A bekleeding; ~ projectitlmantel.
lncammlnare, I vt op weg brengen; fig leiden;
den weg wijzen; in gang brengen; II ,""",,si,
vr zich op weg begeven; (fig) ,....,rsi per gli
impieghi, zieh op de ambtenaarsloopbaan
voorbereiden.
Incamuffare, vt zie camuffare.
Incanagllare, lncanagllre, vi ,....,rsl, vr zieh
encanailleeren, omgaan ot zich afgeven
met gemeen yolk.
Incanalamento, m kanalisatie; indijking.
lncanalare, vt indijken, kanaliseeren; fig (in
goede banen) leiden, (in een bepaalde
riehting) sturen.
Incanalatura, f kanalisatie; indijking; gleuf,
groef.
lncancella'bile, agg onuitwisehbaar; (fig) memoria ,...." ijzersterk geheugen.
Incancherlre, vi ,....,rsl, VT kankerachtig worden; fig inkankeren; verbitterd, boos
worden.
Ineanerenlre, vi verkankeren, verrotten; fig
verbitterd worden.
Incandeseente, agg witgloeiend.
Incandeseenza, f witgloeihitte; gloed; lume
a ,...." gloeilicht.
Incannare, vt den zijdedraad op den spoel
brengen.
Incannucelare, vt met riet bedekken, omheinen; T spalken (een beenbreuk).
Incannueelata, f vleehtwerk van riet;
spalkverband.
Ineannueelatura, 1 bedekking, omheining
met rietvleehtsel; aanlegging van spalkverb and.
Ineanovare, vt kelderen (wijn).
Incantamento, m betoovering.
I Ineantare, I vt betooveren, beheksen; bekoren; II ,....,rsi, VT verrukt, bekoord, betooverd worden of zijn; verstrooid zijn,
niet opletten; blijven staan (van raderen).
2 Ineantare, vi vellen, in 't publiek, bij op-
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bod verkoopen; inschrijven (01' cen Ieve- Incappucciarsi, vr den kap over het hoofd
ran tie, een werk).
trekken; fig monnik worden.
incantatore, m toovenaar, bezweerder, ver- Incaprlcciarsl, incapriccirsi, vr zich iets in
't hoofd halen, zetten; ~ di una cosa,
Ieider; F betooverend persoon.
zijn zin op iets zetten, iets bepaald willen
incantatorio, agg betooverend, bp,heksend.
incantatrlce, f toovenares, verleidster; behebben; ~ di qd, op iem. verliefd worden.
tooverende vrouw.
incarbonchire, vi ~rsi, vr gaan zweren, het
incanteslmo, m toovenarij, tooverij, hekkarakter van een steenpuist aannemell;
serij; betoovering.
branderig worden (koren).
incante'vole, agg betooverend, verrukkelijk, incarbonire, vi ~rsi, vr verkolen.
mefsleepend.
Incarcare, vt zie incaricare.
I incanto, m betoovering, tooverij, tooveincarceramento, m kerkering, opsluiting.
narij; fig bekoorlijkheid; e un incanto/ het incarcerare, vt kerkeren, opsluiten, gevanis verrukkelijk, bekoorlijk! guastare of
gen zetten.
rampere l'~, de betoovering verbreken, incarcerato, agg gekerkenl, gevangell; in
zich uit de betoovering Iosrukken; come
huis gehoudeIl; ernia iHcarcerata,
beper~, als door een tooverslag; d'~, wonklemde breuk.
dermooi, prachtig; uitstekend; als op incarcerazione, f kerkering, opsluitillg.
rolletjes; (prov) andare a qc come la biscia incarco, m zie 'incarico.
all'~, ergens met tegenzin heengaan.
incardinarsi, vr zich gronden op, steullell op
2 incanto, m veiling, openbare verkooping;
(een leer, eell beginsel).
openbare inschrijving, aanbesteding; apri- Incaricare, I vt laden, opladcn, beladeIl, bere un i"..../, een aanbesteding opencn; metiere,
Iasten; last geven, opdragen; ten laste
vendere all' ~, aan den meestbiedende
leggen, beschuldigen; II ~rsi, vr zich be(bij opbod) verkoopen.
lastcn, beladen, iets op zich nelneu.
incantucciarsi, vr in een hoek kruipen, zich incaricato, I p pass & agg beladen; opgedraterugtrekken.
gen, belast; bevoegd, gediplomeerd; II
incanutire, vi grijs, ond worden.
sost m ~ d'affari, zaakgelastigde; ~ d'""
consolata, plaatsvervangend consul.
incapacciatura, f zwaade in 't hoofd, verkoudheid.
inca'rico, m last, opdracht; verplichting,
taak; dare a qd l' ~ eli fare qc, iem. de
incapace, agg niet ruim genoeg; onbekwaam,
niet in staat; ongeschikt; t'1 onbevoegd.
uitvoering eener zaak opdragell; esserc a
incapacita, f gebrek aan mimte; onbekwaam~ di uno, iem. tot last zijn.
heid, ongeschiktheid; t'1 onbevoegdheid. Incarnare, I vt vleesch doen worden; V(X)l'incapamento, m eigenzinnigheid, stijfhoof·
stelleIl; belichamen; II vi & ~rsi, vr
digheid.
vleesch, mensch worden; in het vleesch
incaparblre, vi ~rsi, vr koppig, eigenzinnig
dringen; zich vast lIlet iets verbillden.
zijn of worden.
incarnatino, agg vleeschkleurig, bleekroo(l.
incapare, vi ~rsl, vr zich in 't hoofd zetten; incarnato, I p pass & agg vleesch geworden;
halsstarrig op iets staan.
[ven.
in 't vleesch gegroeid; in persoon; II sost
incaparrare, vi verwerven, opkoopen; werm hoogrood, rozeroocl.
incapestrarsi, I vr zich in het tuig, den hal- incarnazione, f vleesch-, menschworcling;
belichaming, levelld symbool; vleeschster verwarren; zich laten vangen; II vt
den halster aandoen; fig vangen.
kleur, hoogrood.
incapestratura, f verwonding door den hal- incarnire, vi ~rsl, vr in 't vleeseh dringen,
ster; verwarring in den halster.
groeien (nagels).
Incaponirsi, vr zie incapare.
incarognare, vi zie incaYogllire.
incappare, I vi erin loopen, erin vliegen; toe- incarognire, vi ~rsl, vr een (oude) knol
vallig ontmoeten; ~ nelle insidie di qd.,
worden, slap, bec10rven worden; slap
in iem.'s netten , strikken vallen; ~ in un
vleesch krijgen; fig lui, traag worden;
medicastro, een kwakzalver, knoeier in
inwortelen (gebreken).
de handen vallen; II vt den mantel om- incartamento, m clossier, buncJel stllkken.
werpen; III ~rsi, vr de pij aantrekken; incartapecorito, agg perkamentell, perkamonnik worden.
mentachtig, lIitgedroogd.
incappato, agg in de pij, den kapmantel ge- incartare, I vt in papier pakken, wikkelen;
fig raden; II vi zich inspinnen (zijdehuld.
incappellare, I vt den hoed opzetten; een
wormen).
ander soort wijn bij den wijn in een vat incartata, f papieren raam.
voegen; II ~rsi, vr den hoed opzetten; Incarto, m spinsel (der zijdewormen); do;sier, bundel stukken be trekking hebbende
fig. boos wegloopen; kardinaal worden.
op een bepaalde zaak.
Incappiare, vt met een knoop, strik toebinincartocciare, I vt ill cen papieren zakje
den.
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<locn; II ~rsi, vr zich oprollcn als een
peperhuisje, een papieren zakje.
incartonare, vt cartonneeren.
Inca, m Inca.
incassare, I vt in cen kast, in kistcn pakken;
vatten, zetten (juwcelen); inncn, incasseeren (gelden); indijkcn, inbedden (rivier); II vi in elkaar passen, sluitcn.
incassatura, f inpakking; 't in bakken zetten
(van plantcn); inning, incasseering; zetting, invatting (van cdelstcenen); diepte,
hoi te; schacht.
incasso, In incasso, inning, olltvangst van
geld; het geinde, ontvangen bedrag.
incastellare, vt vcrsterken (met een fort of
schans).
incastellatura, f volvoetighcid (v. paardcn).
inca~tonare, vt zettcn, invatten (juweelcn);
fig goed inecnvoegen.
incastonatura, f zetting, invatting (v. c<lclgesteentcn).
incastramento, In illvocging, invatting;
sponning.
incastrare, In invocgen, inpasscll; inlcggen,
insluitcll; ,-...., un' allusione a qd, cell toespeling 01' icm. maken.
incastratura, f invatting (van cdeJgcst.); invoeging, spanning, vocg; olllsluiting (v.
land); ineenvocging.
incastro, m incenvoeging; vocg, grocf, keep,
spollning; tapgat; veegmes (van hoefsmeden); unire per~, ~ met pen cn gat
verbinden.
incatarrarsi, vr verkouden worden.
incatarratura, f verkoudheid.
incatenacciare, vt grendclcn, den grendel
voorschuiven.
incatenamento, In verankcring (v. muren);
fig aaneenschakeling.
incatenare, I vt ketencn, in boeien leggen,
verallkeren (muren); cloor cen ketting afsluitcn, versperren; tot een keten, rei
aallcenvoegen; fig bocien, binden; beclwingen; II ~rsi, vr zich aancenschakelen; samenhangen; ineenslingeren.
incatenatura, f sarnenschakeling; samenhang.
incatorblare, vt P in de gevangenis werpen,
in de cloos stoppen.
incatorzolire, vi in groei achterblijven, niet
tot rijpheid komen.
incatramare, vt teren.
incatricchiare, vt in de war brcngen (haren).
incattlvire, I vt slccht makcn; tot toorn prikke1en; II ~rsi, vr boos worden.
incautamente, avv incauto, agg on voorzichtig, onbcdachtzaarn.
incavalcare, I vt dwars leggen op, cen steek
laten vaUen (bij 't breien); II ~rsi, vr
dwars over elkaar liggcn; over elkaar
slaan.
incavalcatura, t dakpansgewijzc ligging.

incavare, vt uithollcn.
incavato, agg uitgehold, hoI; occhi incavati,

PI holle, diepliggcnde oogen.

incavatura, t uitholling, holte; diepte.
Incavernarsi, VI' in holcn, grottcn stroomen
(water).

incavernato, agg dicpliggcnd, hoI, ingevallen.

incavezzare, vt halstcren, den halster aan. doen.

incavicchiare, vt inpcnnen, Illet pen en gat
verbinden (balkcn).

incavigliare, I vt aan cell pin hangen, lllet
een pin, bout verbinden; II ~rsi, vr zich
voegen, in elkaar voegen.
incavo, m holte; insnijding; voor; uitholling;
1avora d'~, ingesneden, vertliept bceldhouwwerk (in edelsteenen).
incedere, vi plcchtig voortschrijllen, zich
waardig voortbewegen.
inc/mdere, vt branden, verbranden, aansteken; kwellen, boosmakcn.
incendiamento, 1n in brand stcking, aansteking, brandstichting.
incendiare, vt aanstcken, in brand stcken,
docn ontbrandcn.
incendia'rio, I agg brandstichtenll; op1'oerstokcnd, ophitsend; aanstekc\ijk, pdkkelend; II sast 1n branC\stichter; oprocrmaker, stokebrancl.
incendio, m het brandell, brand; vlam; fig
glociende hartstocht; alto ~ d' ire, hoog
opvlammendc tOOfn.
incenerare, vt met asch bestrooien.
Incenerazione, f verbranding tot asch, lijkverbranding.
incenerire, I vt in de asch leggen, tot asch
verbranden; (Chim) tot asch maken; II
~rsi, vr tot asch worden.
incensamento, m bewierooking (ook fig).
incensare, vt bewicrookcn (ook fig).
incensa'ria, f ~ heelblaadjcs.
incensata, t bewicrooking.
incensatore, m vleier; bewierooker.
incensatura, 1n bewierooking (ook fig).
incensiere, m wierookvat.
incenso, I m wicrook; dar l'~, wierook
strooien; bcwierooken; dare l' '" altrui,
iem. bewierooken, ophemelen, vleien;
dare l' ~ ai marti, zijn tijd met m~ttelooze
clingen verbeuzelen; vergeefsche moeite
doen; trappa ~, al te vleiend; 11 p. pass
van incendere.
incensura'bile, agg onberispc1ijk.
incentlvo, In aansporing, prikkel.
incentrare, I vt in het middenpunt brengcll,
vereenigen; centraliseeren; II "",rsi, vr
zich in het middelpunt, in 't binnenste
vereenigen, samentrekken.
inceppare, vt in het blok leggen; hinderpalen in den weg leggen; fig tegenhouden,
belettcn, belemmeren.

incidere

inceppato
inceppato,

P pass

& a.gg belemmerd; zwaar
(in 't hoofd), log (v. stijl).
inceppatura, f zwaarte in het hoofel, stijfheid in de ledematen.
incepplto, agg zwaar, stijf, gevoelloos,
lncerare, I vt met was inwrijven; wassen; poetsen (schoenen); met was aaneenvoegen;
II vi geel worden (v. koren),
incerato, I agg gewast, gepoetst, was-; tela
inceraia, wasdoek; II sost m wasdoekv :
Inceratura, f 't wrijven, boenen (met was);
poetsen (v. schoenen).
Incerehlare, I vt met een band, een hoepel
omgeven; II ~rsi, vr zich krommen (als
een hoepel}.
incerconire, vi zuur worden; flauw worden
(van wijn).
incertamente, avv onzeker, besluiteloos.
ineertarello, m kleine bate, kleine bijverdienste.
incertezza, f onzekerheid, besluiteloosheid,
twijfel.
lncerto, I agg onzeker, twijfela.chtig, onvertrouwbaar; niet bepaald, niet bekend;
besluiteloos, wankelmoedig; [igliuolo di
genitori incerti, kind van onbekende
ouders; II sost m het onzekere; $ wisselvallige waarde; bijverdienste; toevallige
bate.
lnceso, p pass van incendere.
incespare, Incespicare, vi zich verwarren (in
struikgewas), struikelen; fig blijven. steken.
incessa'bile, agg incessabilmente, avv onophoudelijk; onuitputtelijk.
incessante, agg incessantemente, avv onophoudelijk, aanhoudend.
tncesso, m waardige, deftige gang.
incestare, vt in manden pakken.
incestatore, m bloedschender.
Incesto, m bloedschande.
Incestuosamente, avv incestuoso, agg bloedschennig, bloedschendend.
Incetta, f het opkoopen (uit speculatie) van
waren; fare ~, overal opkoopen.
incettare, vt opkoopen; inpalmen; ~ voti,
stemmen werven.
tncettatnre, m opkooper.
inchiavardare, vt met bouten bevestigen,
samenvoegen.
inchiavfstellare, vt grendelen.
inchledere, vt uitvorschen; ondervragen,
verhooren.
Inchtesta, f onderzoek, navraag, n avorsching, enquete; commissione, giunta d'ro-J,
commissie van onderzoek; fare un' ~,
een onderzoek instellen.
inchinamento, m buiging, nijging.
inchinare, I vt buigen, nederbuigen, nederdrukken; neerslaan (den blik); ,......, uno,
voor iem. buigen; iem. eerbied bewijzen;
II ~rsi, vr buigen, een buiging maken; .

zich verootmoedigen, zich onderwerpen,
toegeven.
lnchlnato, agg neergeslagen; gebogen.
inchine'vole, agg geneigcl tot, genegen, bereid.
.
inchino, m bulging, nijging; kompliment;
incomincia a fare qualche r--, hij begint al
te knikkebollen; II agg zie inchinato.
inchiodacristi, m ~ boksdoorn.
inchiodare, I vt vastnagelen, vastspijkeren;
met spijkers beslaan; vernagelen (een
paard); kluisteren (aan het ziekbed); ~
vernagelen, buiten gevecht stellen (kanonnen); nagelen (aan een plek, aan den
grond); 1'"-..1 qc in capo, zich iets vast in 't
hoofd zetten; 1'"-..1 uno, geld af.troggelen;
leenen; (prov) chi ne terra ne inchioda, wie
werkt maakt fouten; II -c-rsi, vr zich in
schulden steken.
inchiodato, agg vastgenagelcl; vernageld
(geschut); F vol schulden.
inchiodatura, t het aaneenspijkeren; vernageling; F het beren maken,
inchiostrare, vt met inkt besmeren; inkt vermorsen (v. slechte schrijvers).
.
inchiostro, m inkt; sepia; roo-' ~ella China,
Oostindische inkt; ,-....I da copiare, copreerinkt; ~ da marcare, merkinkt; ro-J da
stampa, drukinkt; opera d'r-«, let!~rkundig werk; iL suo ~ non corre, F hij heeft
geen krediet, geen goeden naam in den
handel; saper d'~, op krediet gekocht
zijn; scrieere di buon r - ' , een brief op pooinchiu'dere, vt zie includere. [ten schrijven ,
Inchlusa, t ingesloten stuk, bijlage.
inciampamento, m & zie inciampo.
inciampare, inciampicare,
struikelen, blijyen steken; verhinder ing ondervinden;
toevallig ontmoeten, treffen; inciampa i1~
ogni cosa, hij struikelt over elk stroohalmpje; ~ in una persona, onverwachts
op iem. stooten, toevallig treffen; 0 ci do
cinciampo, F alles loopt me ook tegen.
inciampo, m het struikelen; fig hiudcrpaal;
aanstoot.
inciampone, m ernstige misstap; dare un. roo-',
leelijk struikelen.
incicciare, vt in 't vleesch snijden; erin laten
loopen (voor straf); te pakken hebben,
nemen; in den tekst snijden, scheef snijden (boeken).
incidentale, agg toevallig, bijkomend; neven-.
incidente, I m incident, voorval; bijkome n d e
omstandigheid; onverwachte zwarigheid;
II agg tusschenkomend, bijkomend.
incidentemente, avv toevallig, tusschenkomend; terloops.
incidenza, f uitweiding; inval, incidentie
(v. e. straal op een vlak); afhankelijkheid
(v. e. tusschenzin); angelo d'roo-', invalshoek; per 1'"-..1, toevallig, terloops.
inci'dere, vt snijden, insnijden; doorsnijden;

vi
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nella mente, in den geest prcnten; ~ in ,incivllmente, avv ongemanierd, onberame, in koper gravecren; ,..., un tumore,
schaafd, lomp.
een gezwel opensnijdcn.
inciviltii, t onbeschaafdheid, ongemanierdincifrato 'agg cijfer-; in geheimschrift.
heid; lompheid.
ineignar~, vt voor 't eerst in gebruik ncmcn inclemimte, avv onmeedoogen:i, onvriende(kleeren); aansnijden (kaas); aansteken
lijk, hard, wreed; guur (v. jaargetijde).
(vaten); F inwijden.
incIemenza, f onmeedoogendheid, hardheid,
ineile, m opening, afvoergat in dijk; beginwreedheid; ruwheid, guurheiu (van jaarpunt van kana a!.
getijde).
ineimicito, agg vol wancUuizcn.
inclina'bile, agg buigzaam; fig leidzaam.
incimurrire, vi droezig woruen, den uroes inelinare, I vt naar bencden buigcn, buigen,
krijgen (paardcn); fig vcrkouucn worden
schuin houden; ~ qd a qc, iem. aanspo(menschen).
ren; ~ Ie orecchi, oplettend zijn, het oar
incineischiato, agg uitgerafelcl, uitgeschubd,
leenen; II vi ,..., a qc, neiging hebben tot,
uitgetand.
overhellen tot; t..1 dalen; III ""'rsi, VI' zich
incinerazione, f verbranuing van gras, stopbuigen, zich onderwerpen; buigen (voor).
pels & (ter bemesting van het land); lijk- inclinato, p pass & agg hellend, sehuin; geverbranding.
neigd tot, lust hebbend (in).
incinquarsi, vr zieh vervijfvoudigen, zich inclinazione, f inclinatie (v. magneetnaald,
vijfmaal herhalen.
v. e. planeet); helling, buiging; fig neiincinta, agg zwanger.
ging, zin, genegenheid; angolo d',..." helincipiente, agg beginncnd, aanvangend.
lingshoek, indinatiehoek.
incipollire, vi molmig worden (boomen).
incline'vole, agg geneigel (tot).
incipriare, vt poederen, met poeder bestl'Ooi- i'nclito, agg beroemel, roemruchtig.
en.
inclu'dere, vt inslniten, bijvoegen; opnemen
inclprignire, vi ,...,rsi, vr erger worelen; ont(onder).
steken, in ettering overgaan.
Inclusa, t bijlage; ingesloten schrijven.
incirca, avv ongeveer, bijna, ten naastebij. incIusione, f insluiting, bijvoeging, opneincirconeiso,1n onbesnedene; heielen (bij ele
ming (in een gezelschap).
Mohamrneelanen).
Inclusivamente, Inclusive, avV mede inbe,
incircoscritto, agg onomschrevcn, onbegrepen, ingesloten; incluis.
grensel, grenzeloos.
inclusivo, agg meelegerekenel; insluitenel.
inclsione, f sneele, insnijeling; het snijden, incluso, I p pass (v. includere) & agg ingegraveeren, snih graveerkunst; gravure,
sloten.
plaat; ,..., all' acqua lorte, ets; ctskunst.
incoare, t'1 inleiden, beginnen (processen).
incislvo, I agg snijdencl, snij-; II sost In snij- incoatlvo, I agg een begin of woreling aantanel.
.
eluielend; II sost 1n (Gram) inchoatief.
inciso; I p pass & agg gesneden, gegra veerel; incocciare, I vi kwalijk nemen, zieh geuitgesneelen; II sost 1n (Gram) korte tuskrenkt gevoelen; II ,...,rsi, VI' zieh iets in
schenzin.
't hoofcl zetten; halsstarrig aan iets vastincisore, 1n graveur; ,..., in legno, houtsnijeler;
houden.
~ in pietra, steensnijder.
incocciatura, f eigenzinnigheid, halsstarrigincitamento, m aansporing, prikkeling.
Incocere, zie incuocere.
[heiel; boosheid.
Incitare, vt aansporen, prikkelen.
Incodardire, vi laf, moeeleloos worelen.
incitatlvo, agg prikkelend, aansporcnd.
incoerci'bile, agg onbeelwingbaar.
Incltazione, m aansporing, prikkeling.
incoerente, agg onsamenhangend; zichzelf
incitruIlito"agg vecchio "", kindsch geworweersprekend; ,..., con se stcsso, met. ziehden grijsaard.
zelf in tegenspraak.
incittadinarsi, vr stedeling worden; steed- incoerenza, t gebrek aan samenhang, onsehe gewoonten aannemen.
samenhangenelheiel; inconsequentie.
inclvettire, vi behaagziek, koket worden; incogliere, .I vt grijpen; verrassen; II vi
niet in vervnlling gaan.
overkomen; una cosa m'incoglie bene, male,
incivile, agg onbeleefel, onvrienele1ijk; lomp;
iets bekomt mij goeel; slaat me tegen.
t'1 niet overeenkomstig het burgerlijk incognita, I onbekenele grootheiel.
.
rechtboek.
incognito, agg onbekenel, ongekend; v~aginclvilimento, m het besehaafd worelen, begiare ~, onder een vreemden naam, msehaving.
'
eognito reizen.
Incivilire, I vt welgemanierd,fatsoenlijk, be- incoiare, vi taai als leer, lederachtig wor~en.
schaafd maken; beschaven; II ~rsi, vr incollamento, m samenlijming, opplakkmg;
welopgevoeel, beschaafd worden, zieh behet lijmen van papier.
schaven.
[nierel. incollare, vt aan elkaneler lijmen, plakken;
incivilito, p pass & agg beschaafel, welgema _ vastplakken; lijmen (papier).
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Incollatura, t I hct lijlllcn, plakken; 2 hals
(V. paarden); Sp halslengte.
Incollerlre, vi & -rsl, vr in toorn geraken.
Incolorarsl, VT kleur aannelllen; zich kleuren.
Incolilro, agg kleurloos.
Incolpa'blIe, agg niet schuldig; onberispelijk.
incolpablllta, f schuldeloosheid, onberispelijkheid.
Incolpare, vt beschuldigen, de schuld geven;
,..., qc, iets als schuld aanrekenen.
incolpato, I agg I beschuldigd; :2 niet strafbaar; II sost m beschuldigde.
Incolpazione, t beschuldiging, aallklacht.
incolpe'vole, agg onschuldig.
incoitamente, avv onbeschaafd, lomp,
boersch, ruw.
incoitezza, t onbeschaafdheid, ongelllanierdheid, boerschhe.id; woestheid, het onbebouwu zijn (v. land).
incoito, agg onbebouwd, ollbewerkt, woest
(grond); fig verwaarloosd, ollverzorgd
(haren, baard); onopgesierd; ongemanierd, ruw; onontwikkeld.
incillume, agg onverlet, ongedeerd.
Incombattl'bile, agg onbestrijdbaar.
incombente, I agg rustend op, toevallend
aan; II sost m taak.
incombenza, f opdracht, taak.
incombenzare, vt opdragen, belasten.
inco'mbere, I vi rusten op, ten deel valleti
(taak); II vt opdragen (bureautaal).
incombustl'bile, agg onbrandbaar, vuurvast.
incombustlblllta, f onbrandbaarheid.
incomlnclamento, m aanvang, begin.
incomlnciare, I vt beginnen, aanvallgen, ondernemen; chi ben comincia e aUa meta
delL' opera, een goed begin is het halve
werk; II vi beginnen, aanvangen; a ,..., da
oggi, van heden af aan.
incommensura'bile, agg (onderling) oll1neetbaar; onmetelijk.
incommensurablllta, t (onderlinge) onmeetbaarheid_
Incommercla'bile, agg niet verhandelbaar.
incommuta'bile, agg uiet veranderbaar; onontzetbaar; onvervreemdbaar.
Incomodamente, avv ongemakkelijk, lastig.
incomodare, I vt lastig vallen, ongelegen komen; hinderen; bezwaren; in (geld)verlegenheid brengen; II ""'rsi, vr zich moeite,
last gaven; n01~ s'incomodi! doe geen
moeite! houdt uw gemak!
incomodato, p pass & agg gestoord, gehinderd; ongesteld, onwel; onpasselijk.
incomodlta, t ongemakkelijkheid;· ongemak,
ongerief; ongesteldheid; geldverlegenheid;
hinder, last.
Incilmodo, I m ougemak, stoornis, last;
(lichte) ongesteldheid; nadeel, schade;
persona pima d'incomodi, iem. die altijd
wat mankeert, Ie leva 1'-, ik zal u niet
langer ophouden; pigliarsi I',..., di ... , zich

inconfortato

de moeite geven om ... ; scusi dell' - , verontschuldig mij als ik stoor; II agg ongemakkelijk, moeilijk, lastig.
Incompara'blle, agg Incomparabilmente, avv
onvergelijkelijk, weergaloos.
Incompartl'blle, agg ondeelbaar.
Incompatl'bile, agg onvereenigbaar, uiteenloopend.
.
incompatlblJita, f onvereenigbaarheiU (inz.
van ambten in een persoon); gebrek aan
overeenstemming, uiteenloopendheid; di carattere, te grootc uiteenloopendheid
van karakter (als grond voor echtscheiding).
incompensa'blle, agg niet te vergoeden, niet
te vervangen.
Incompetente, agg onbevoegd, niet bevoegd.
Incompetenza, f onbevoegdheid.
incomplanto, agg onbeweend.
Incompluto, agg omToltooid.
incomplesso, agg niet samengcste1d, cnkelvoudig.
incompleto, agg ollvolledig, onvolkomen.
incomporta'bile, incomporie'vole, agg onverdragelijk, onuitstaanbaar.
Incomposto, a·gg onordelijk, slordig, verward.
incomprensi'blle, agg ollbegrijpelijk.
incomprenslbillta, f ollbegrijpelijkheid. incompreso, agg onbegrepen, niet begrepcll;
genio - , miskend genie.
incompressi'bile, agg onsamendrukbaar.
incompresslbilita, f onsamendrukbaarheid,
gebrek aan elasticiteit.
incomputa'bile, agg te verwaarloozen, niet
meetellend; niet te b:r:kel1en.
incomunlca'bile, agg niet mededeelbaar; 011overdraagbaar (v. rechten); ongescbikt
voor verkeer.
inconcare, vt de wasch in de week zetten.
inconcepl'bile, agg onvatbaar, onbegrijpelijk.
inconcepibilita, f onbegrijpelijkheic1.
inconcilia'bile, agg onvereenigbaar, elkaar
uitsluitend; onverzoenlijk.
inconclliabilita, f onvereenigbaarheiu; onverzoenlijkheid.
Inconcludente, agg niet sluitend, niet afdoend; parole inconcludenti, niets zeggende woorden; sforzi inconcludenti, vergeefsche bemoeiingen.
inconcluso, agg niet afgesloten, niet tot
stand gebracht.
inconcusso, agg onwrikbaar, vast, dl1urzaam.
Incondizionato, agg onvoorwaardelijk, aan
geen voorwaarden gebonuen.
inconfessa'bile, agg niet te bekennen, onnoembaar; scbandelijk.
Inconfldenza, f wantrouwen, gebrek aan
vertrouwen.
inconfortato, agg ongesterkt, ongetroost.
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Inconfuta'blle, agg onwederlegbaar.
Inconglungi'bile, agg onvereenigbaar.
incongruente, agg Incongruentemente, avv
incongruent, niet gelijk en gelijkvormig,
niet overeenstemmendj ongepast, onbe·
tamelijk.
incongruenza, Incongrultil, f incongruentiej
ongepastheid, lompheid.
incongruo, agg niet overeenstemmend, niet
passend; ongepast, lompj onbeholpen;
gebrekkig.
inconosc!'blle, agg onkenbaar.
inconsape'vole, agg onwetend, niet onderricht, niet ingelicht.
inconsapevolezza, f onwetendheid, het niet
ingelicht zijn.
inconsapevolmente, avv onbewust; zonder te
weten.
inconsclo, agg onwetend, onkundig, onbewust.
inconseguente, agg inconsequent, met zichzelf in tegenspraak.
.
inconseguenza, f incollsequentie, tegenstrijdigheid, tegenspraak met zich zelf; ongerijmdheid.
inconslderatamente, avv zonder overleg,
onberaden.
inconsiderato, agg onoverlegd, onbedachtzaam, onberaden.
inconsistente, agg onvast, vaag; onbestendig; onbetrouwbaar; onbeduidend; ragioni
inconsistenti, niet steekhoudende redenen.
inconsola'bile, agg ontroostbaar, troosteloos.
inconsolato, agg ongetroost.
inconsueto, agg ongewoon, ongebruikelijk,
inconsulto, agg ondoordacht, onberaden;
vermeteJ, onvtrschrokken.
inconsuma'bile, agg niet op te gebruiken,
niet te verteren; oneindig.
inconsumato, agg niet verbruikt, verteerd;
niet bestaand.
inconsunto, agg onaangeJ;:oerd, ongeschonden, in tact.
incontamina'bile, agg niet vatbaar voor besmetting.
incontaminato, agg onbesmet, vlekkeloos,
onbedorven, zuiver.
incontanente, avv onverwijld, terstond.
incontenta'bile, agg niet te bevredigen, onverzadelijk, gulzig; veeleischend.
incontentabilitil, f on verzadelijkheid; veeleischendheid.
incontesta'bile, agg onbestrijdbaar, onweerlegbaar.
Incontestato, agg onbestreden, onaangetast,
onweerlegbaar.
incontlnente, agg onmatig, oningetogen,
teugeUoosj onkuisch.
incontinenza, f oningetogenheid, onmatigheidj onknischheidj - di orina,
onwillekeurige urineloozing, bedwaterell.

r

incorporamento

incontra, zie incontro.
incontramento, m ontmooting.
incontrare, I vt ontmoeten, toovalJig aantreffenj tegemoot gaanj fig zich op den
hals halen (vijandschap); assol bijval
vinden, in den smaak valJen; c' incontrammo a caso, wij troffen, ontmootten
elkander toevallig; II vi overkomenj gebeurenj III -rsi, vr iem. ontmootenj III
""rsi, v recipr elkaar ontmoeten.
Incontrasta'bile, agg onbestrijdbaar, onweerlegbaar, ontwijfelbaar.
Incontrastato, agg onbestreden, onbetwist;
zeker, uitgemaakt.
incontro, I m ontmooting; gebeurtenis, gelegenheid; samenstoot, botsing; ~ treffen,
ontmooting, klein gevecht; bijval, gunstig onthaal; avere -, een gunstig onthaal vinden, bijval vinden; II prep tegen;
tegemoet; tegenover, van aangezicht tot
aangezicht; andare - a dispiaceri, zich
onaangenaamheden op den hals halen;
III avv tegen, all' - , daarvoor, tlaar,·n·
tegen; intcgended.
incontroverso, agg onbestreden.
incontrovertl'bile, agg onbestrijdbaar, OIlaantastbaar, onweerlegbaar.
Inconturba'blle, agg onverstoorbaar.
inconvene'vole, agg niet standvastig, niet
passend, niet dienstig.
Inconveniente, I agg ongepast, onbetamelijk;
II sost m ongemak, nadee1, bezwaar, inconvenient.
Inconvenlentemente, avv ongepast, onbetamelijk.
inconvenlenza, / ongepastheid, on~eho~r
lijkheid; ongemak, lastige g~schlede~ls.
inconvertl'bile, agg onverwi$selbaar, OIllnwisselbaar; $ onaflosbaar, niet converteerbaarj niet voor bekeering vatbaar,
verstokt.
inconvinc!'bile, agg niet te overtuigen.
incoraggiamento, m bemoediging.
incoraggiante, agg bemoedigend.
.
lncoragglare, I vt bemoedigen, aanmoodigen,
mood inspreken; II _rsi, vr moed vatten.
incorare, vt zie incuorare.
incordare, I vt de snaren op een instrument
spannen; II -rsi, vr stijf worden (hals
0/ rug).
incordato, agg stijf in hals, nek of rug. .
incornatura, f eigenzinnigheid, stijfhoofdlgheid.
incornlciare, vt inramen, inlijsten, omlijs~~Il.
Incornlciatura, f inlijsting; raam, l1]st;
deurpost.
incoronamento, m kroning.
Incoronare, vt kronen, bekronen; omkransenj tot den rand vuHen (een glas).
Incoronazione, f kroning; bekransing.
incorporamento, m inlijving, indeeling; opneming (in), vennenging (met).
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incorporare, I vi inlijven; inzuigen, in zich
opnemen; vermengen met; II ~rsi, vr
zich onafscheidelijk verbinden met; in
zich opnemen; (bij zijn grondgebied) inlijven.
incorporazione, f inlijving; onafscheidelijke
verbinding, opneming in; vereenzelviging
incorporeita, f onlichamelijkheid.
[met.
incorporeo, agg onlichamelijk.
incorporo, m in1ijving, opneming in.
incorre, vt zie incogliere.
incorreggi'bile, agg onverbeterlijk.
incorreggibilita, f onverbeterlijkheid.
incorreggibilmente, avv onverbeterlijk.
inco'rrere, vi vervallen in, oploopen (boete;
dwaling); zich op den ha1s halen.
incorrettamente, avv incorretto, agg incorrect, onjuist, onnauwkeurig; onverbeterd;
niet behoorlijk.
incorrezione, f onnauwkeurigheid, onjuistheid; fout, gebrek.
incorrottamente, avv zonder bederf; vlekke1005 zuiver.
incorrotto, agg onbedorven, onverdorven,
onbesmet; zuiver, niet omgekocht, onpartijdig.
incorruttl'bile, agg onbederfelijk; fig onomkoopbaar; onvergankelijk.
incorruttibilita, t onbederfelijkheid; onomkoopbaarheid.
in corso, p pass van incorrere.
incortinato, agg met gordijnen behangen.
incosciente, agg onbewust.
incoscienza, t onbewustheid.
incospi'cuo, agg niet waameembaar, onbeduidend.
incostante, agg onstandvastig, onvast (weer);
onbestendig; wispelturig, ontrouw.
incostanza, f onbestendigheid, wankelmoedigheid, onstandvastigheid, ontrouw.
incostituzionate, agg ongrondwettig.
incostituzionallta, t ongrond wettigheid.
increanza, f onbeschaafdheid, ongemanierdheid.
increato, agg ongeschapen, eeuwig.
incredi'bile, agg onge1oofelijk.
incredibilita, 1 ongeloofelijkheid, ongeloofelijk iets.
incredibilmente, avv onge1oofelijk.
increditare, zie accreditare.
increduIlta, 1 ongeloovigheid; ongeloof.
increduto, I agg ongeloovig; II sost m ongeloovige.
incremento, m vermeerdering, aanwas.
incre'scere, v imp mishagen, vervelen; leed
doen, spijten.
incresce'vote, agg lastig, vervelend; verdrietelijk.
increscimento, m zie rincrescimento.
increscioso, agg lastig, onaangenaam, vervelend.
Increspare, I vt plooien leggen, plisseeren;

krullen, kroezen (de haren); fronsen (het
voorhoofd); rimpelen; II ~rsi, vr zich
in plooien leggen; fronsen; kroezen, krullen (haar); rimpelig worden (de llUid).
increspato, p pass v. increspare; capelli increspati, gekroesde, gekrulde haren.
increspatura, f het krullen, kroezen, plooien;
plooi, vouw, rimpel.
incretare, vt met krijt, leem bestrijken.
incrimina'bile, agg vervolgbaar, laakbaar.
incriminare, vt beschuldigen, aank1agen.
incrinarsi, vr barstjes krijgen.
incrinatura, f het barsten, barst.
incrisatidare, vi ~rsi, vr zich verpoppen.
incritica'bile, agg onberispelijk.
incrociamento, m kruising; kruispunt (v.
spoorlijnen); snijpunt (van lijnen); kruisgewijze ligging.
Incrociare, I vt kruisen, kruiselings leggen,
doorkruisen; ..t overvaren; ~ Ie braccia,
de armen over e1kaar 1eggen; jig werkeloos blijven; ~ i tuochi, onder kruisvuur
nemen; ~ Ie spade, de degens kruisen,
duelleeren; II vi J, kruisen; III ~rsi, vr
elkaar kruisen (straten); elkaar snijden
(lijnen); elkaar ontmoeten, tegenkomen
(op straat).
Incrociata, 1 kruispunt (v. straten).
Incrociatore, m ..t kruiser.
incroclatura, f kruising; snijding; kruispunt
v. wegen; snijpunt.
incroclcchlamento, m zie incrociamento.
incrocicchlare, vt zie incrociare.
Incrolla'bile, agg onbeweeglijk, onwrikbaar,
onverzettelijk.
.
incrostamento, m aankorsting; ketelsteen,
kalkachtige neerslag; 't in1egg;en, belegging met kostbare steen, marmer &; bep1eistering.
Incrostare, I vt met een laag marmer 01 kostbare steen beleggen, inerusteeren, inleggen; met ka1k, gips bestrij.ken; II .-rsi,
vr zich met een korst bedekken, aankorsten, ketelsteen aanzetten.
incrostatura, incrostazlone, t zie incrostamento.
incrudelire, I vi wreed, boos, sleeht worden;
erger worden, toenemen (ziekten); wreedheden begaan; II vt wreed, hardvochtig
maken.
Incrudire, I vt ruw, hard maken; verharden,
verergeren; II vi ruw, hard worden.
Incruento, agg onb1oedig; sacrifizio ~, onbloedige offerande, de Mis.
Incrunare, vt de draad in de naald steken.
incruscare, I vt in zemelen leggen; II ~rsi,
vr zich met zeme1en bedekken; (Scherz)
lid van de academie della CrusGa worden;
een pedanten stij1 aannemen.
incubazlone, 1 het breeden (der vogels);
broedtijd;
incubatie, ontwikkelingstijd
eener ziekte.
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i'ncubo, mnaehtmerrie; fig drukkend gevoel, indebollmento, m verzwakking, zwakte.
incude, m aambeeld. [drukkende gedachte. indebolire, I vt zwak, kraehteloos maken,
verzwakken; fig van het aanzien, krediet
incu'dine, m aambeeld; zie ancudine.
berooven; II vi & ,.....,rsi, vr zwak worden,
inculcare, vt inprenten, inscherpen.
verzwakken; verslappen.
inculcatamente, avv door veelvuldige herindecente, agg indecentemente, avv onbetahaling; ten dringendste.
melijk, onwelvoeglijk.
inculcazione, t voortdurende herbaling van
indecenza, f onbetamelijkheid, onwelvoegwoorden van dezelfde beteekenis.
lijkheid.
inculto, agg zie incolto.
incuna'bull, m mv incunabelen, wiegedruk- indecifra'bile, agg niet te onteijferen, onleesken, eerstelingen der boekdrukkunst.

baar.

incuneare, vt vast indrijven (in den muur). indecisione, m besluiteloosheid, onbesJistincullcere, vt lieht opkoken; lieht branden,
heid.
aanbranden; dor maken (door de vorst). indeciso, agg onbeslist, besluiteloos.
incuorare, I vt moed inboezemen; overtui- indeclina'bile, agg onbuigbaar; fig onafgen, bepraten; II ,..."ysi, vr moed vatten.

incupire, vi somber, norsch worden; donker
worden (de lueht).

incura'bile, agg ongeneeslijk.
incurabilita, t ongeneeslijkheid.
incurante, agg onbekommerd, onhezorgu,
zorgeloos; ~ del proprio onore, zijn eigen
eer niet tellend.
incuranza, f zorgeloosheid, onbezorgdbeid.
incu'ria, f naiatigheid, zorgeloosbeid; achteloosheid.
incuriosire, I vt nieuwsgierig maken; II vi
nieuwsgierig worden.
incuriosita, ! gebrek aan belangstelling, onverschilligheid.
incurioso, agg niet belangstellend, onweetgierig, onverscbillig.
incursione, f inval, streoptocbt.
illcurva'bile, agg niet te buigen.
incuryamento, m buiging, kronuning.
illcurvare, I vt buigen, l.rommen; II ,.....,rsi, vr
zich buigen, zic.h krommen; een diepe
buiging maken.
incurvatura, incurvazione, f zie incurvamento.
incurvire, vi krom, gebogen worden.
incurvo, agg krom, gebogen.
incusso, p pass van incutere: geinspireerd,
bezield.
incustodito, agg onverzorgd; onbewaakt.
incu'tere, vt inboezemen; doen gevoelen.
i'ndaco, m indigo, indigoblauw.
indagamento, m het uit-, navorschen.
mdagare, vt uitvorschen, navorschen; Gnderzoeken.
Indagatore, m onderzoeker, navorscher; (agg)
ingegno ,..." onderzoekende geest.
inda'gine, f onderzoek, nasporing, navorsehing.
indanaiato, agg ~ gevlekt (als pantervel).
indarno, avv te vergeefs; voor niets.
indebitamente, avv onreehtmatig, ten onreehte.
indebitarsi, indebitirsi, vr zich in schulJen
steken, sehulden maken.
inde'bito, agg onrechtmatig; onbehoorlijk,
ongepast.
ITALIAANSCH.

wendbaar, onvermijdelijk; (Gram) onverbuigbaar.
indeclinabiliU, f onverbuigbaarheiu; jig onafwendbaar-, onvennijdelijkheid.
indecomponi'bile, agg onontbindbaar, onontleedbaar.
indecllro, Indecoroso, agg onfatsoenlijk, onbetamelijk, ongepast; onwaardig.
indefessamente, avv onvermoeibaar, onverdroten; onophoudelijk.
indefesso, a·gg onvermoeibaar, onverdrotcn,
rustcloos.
indefettl'bile, agg onvergankelijk; onverwoestbaar; altijddurend.
indeficiente, agg niet ophoudend, blijvend,
onvergankelijk, wat nooit vermindert.
indeficienza, f bcstendigheid, uuurzaamheidi overvloed.
indefini'bile, agg onverklaarbaar, onbepaalbaar; onbeschrijfelijk; zonderling(mensch).
indefinitamente, avv onbepaald; differire ~,
voor onbepaalden tijd uitstellen.
indefinitezza, j oncepaaldheid, onbestemdheid.
indefinito, I agg onbepaald; onbegl'ensd;
vaag; idee indefinite, pi onbestemde, vage
gedachten, denkbeelden; questione indejinita, onopgeloste vraag; II (sost m) I' ,.....".
het onbepaalde, onbepaalbare.
indegnamente, avv onwaardig; onbillijk,.
onverdiend.
indegnita, f onwaardigheid, onwaardige han-·
deling; laagheid.
indegno, agg onwaardig; laag; figliuolo ,.....".
nietswaardige zoon; statua indegna, slech t.
standbeeld.
indelebile, agg onuitwischbaar.
Indelebilita, f onuitwischbaarheiu.
indeliberato, agg onoverlegd, onberaden;.
indeliberazione, t besluiteloosheid; onbe-slistheid.
indelicatamente, avv onkiesch.
indelicatezza, f onkieschheid_
indelicato, agg onkiesch, zonder tact, niet:
fijngevoelig, grof.
Indemoniare, vi & ,.....,arsi, vr woedend, tool'nig, als van den duivel bezeten worden.
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Indemoniato, I p pass & agg van den duivel indicativo, I agg aanwijzerid, aan toonend,
bezeten; fig door hevigen hartstocht aanwijzend op; II sost m (Grant) aantoonende
gegrepen, razend; II sost m bezetene,
wijs.
razende,
indicato, agg aangewezen.
indenne, agg l'1 onbeschadigd, zonder schade, indicatore, m aanwijzer; wegwijzer; woningIndennlta, f schadeloosstelling, schadevergids; reisgids; (Chi"~) & K inclicateur.
goeding.
indicatrice, f van indicatore.
indennizzare, vt schadeloosstellen.
indicazione, f aanwijzing, aariduiding, v inindennizzo, m zie indennitd,
gerwijzing, teeken; T indicatie, ziekteindentare, I vt intanden; rnet tandingen veraanwijzing.
binden; II vi het tanden krijgen; -met i'ndice, m wijzer, merkteeken; tong (v.
tandingen in elkaar grijpen.

indentatura, f ineengrijpen met tanden;
indentro, zie dentro,
[tandwerk.
indescrivi'bile, agg indescrivibilmente, avv
onbeschrijfelijk.

indetermina'bile, agg onbepaalbaar.
indeterminatezza, f besluiteloosheid, onbesterndheid.

indeterminato, agg onbepaald, onbestemd;
niet vaststaand;
aclitig.

besluiteloos,

twijfel-

indeterminazione, f onbestemdheid, besluiteloosheid, onzekerheid.
I vt voorzeggen, influisteren,
(iem.) de woorden in den mond geven; II
~rsi, vr afspreken, overeenkomen.
indettatura, f influistering, het voorzeggen;
afspraak.
indevoto, agg onvroom, ongodsdienstig.
indi, avv van daar af, vervolgens; daarop; da
~ in la, later, naderhand.
I'ndia, f Iridic; 'le Indie occidentali, WestIndie; le Indie orientali, Oost-Indie; esserci
le Indie di una cosa, in grooten overvloed
aanwezig zijn; esserci lc Ind.ie, rijkelijk
van alles voorzien zijn.
indiademare, vt met den diadeem kronen.
indiana, I sits, gedrukt katoen.
indianista, m kenner, leeraar der Indische
talen.
indiano, I agg Indisch, Indiaansch; II I,.....",
m Indier, Indiaan; l' -..I, het Indisch, de
Indische talen; far l' r-o-', zich Oostindisch doof houden.
indiare, I vt tot God verheffen; onder de
goden opnemen; II ~rsi, vr geheel opgaan in God.
indiascolare, vt verzachting voor: indiaoolare.
indiavolare, I vt een helsch leven maken,
alles overhoop smijten; II vi & ~rsi, vr
des duivels worden, razend worden.
indiavolato, agg verduiveld, duivelsch,
slecht, ellendig; razend, woedend, als van
den duivel bezeten; lavoro ~,drommels
lastig werk.
indlca'bile, agg aanwijsbaar; raadzaam.
indicamento, m aanwijzing.
indicare, vt (met den vinger) aanwijzen; toonen, wijzen, aanduiden; ~ un medicamenta, een geneesmiddel aangeven, voor-

indettare,

schrijven.

weegschaal); wijsvinger; inhoud (v. boek);
verhoudingscijfer (in de statistiek); index
(lijst van door de Kath. kerk verboden
boeken); catalogus; - . . I aljabetico, alfabetisch register; f'Ooo./ dei nomi, naamlijst; mettere all' ~ un libro, een boek op den
Index plaatsen.
indici'bile, agg onzegbaar, onuitsprekelijk.
indietreggiare, vi terugwijken, achteruitgaan; fig slechter worden; terugvallen (in
een ziekte), achterblijven, achteruitgaan.
Indletro, avv zie addietro; andare all' -..I,
achteruitgaan; cadere all' -..I, achterover
vallen; essere r-«, achter zijn, achter blijyen; achterlijk zijn.
indifendi'bile, ~si'bile, agg onverdedigbaar;
onhoudbaar.
indifeso, agg onverdedigd, onbeschennd.
indifferente, agg onverschillig; per me e r - ' .
voor mij is het 't zelfde, mij is het onverschillig.
indifferentemente, avv onverschillig.
indifferentismo, m onverschilligheid (in geloofszaken); indifferentisme.
lndltterenza, f onverschilligheid; koelheid.
indifferi'bile, agg niet uitstelbaar.
indi'geno, rn inboorling, inlander; II agg inlandsch, inheemsch.
indlgente, I agg behoeftig, nooddruftig; II
(sost) gli indigenii, pl de annen, noodlijdenden.
lndjgenza, f gebrek, behoeftigheid, armoede.
indigeri'bile, agg onverteerbaar.
indigeribilita, j onverteerbaarheid.
indigesti'bile, agg onverteerbaar.
indigestiona'ccia, j m ernstige verstoring del'
spijsvertering, zware indigestie.
indigestione, f inc1igestie, bedorven maag,
slechte spijsvertering; walg, afkeer.
indigesto, agg onverteerbaar, zwaar te verteren; jig & F zwaar te verduwen, rnoeilijk
te slikken; taai, oncloordacht, ongeordend.
indi'gete, agg tot goel verheven; plaatselijk
vereerd (als halfgod).
indignare, I vt verontwaarcligen; assol verontwaardiging verwekken; II r-o-'rsi, vr
verontwaardigd worden, zich verontwaardigen.
indignato, agg verontwaardigd.
Indignazione, f verontwaardiging.

indigotleo, m indigo-blauw.
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355

Indlgrosso, avv en gros, in 't groot. bij (len
Indl\egua'blle, agg onoplosbaar.
[hoop.
Indlmentlca'bile, agg onvergete\ijk.
indlmostra'bl\e, agg onbewijsbaar.
indlmostrato, agg onbewezcn.
indipendente, agg indipendentemente, avv
onafhankelijk. vrij.
indlpendenza, f onafhankelijkhci(\.
indire, vt aankoncligcn. aanzeggell; \'oorschrijven.
Indirettamente, avv indirect, niet rechtstrecks; zijdelings.
Indlretto, agg illllirect. niet rcehtstrccksch,
middellijk; zijdelingseh.
indirizzamento, m richting. doel.
indirizzare, I vt op den rcchten weg brengen,
lciden; de riehting. het doc! aangc\'cn;
leic1ing gcven; adresseeren (brievell. &);
~ un libro a qd, een boek aan iem. opllragcu; ,......, qd a una persona, icin. 11aa1'
ceil pcrsoon vcrwijzcn; II r--'rsi, vr zich
rich ten, zieh wenden. zieh vcrvoegen;
r---rsi a un' arte, zich aan cell beroep
wijden.
indirizzo, m richting; het inslaan van cen
weg' regel richisnoer' adrcs (van brief
woo;,plaat~. schriftelijk verzoek); op~
dracht (v. boek &); ~ d'ul1a cambiale, $
plaats waar cell wissel betaalbaar is;
datemi il vostro ~. geef mij uw adres; la
ragione sia ,...., c guida delle o/)ere nostre.
het verstand moet het richtsnoer en de
leidsman OIlzer werken zijn.
indlscerni'bile, agg niet te oIll1crscheiden.
indlsclplina, f bandelooshehl.
indlsciplina'bile, agg niet aan tucht te gcwennen, bandeloos.
•
indlsclplinatezza, 1 teugellooshcid. bandcloosheid.
indlsclpllnato, agg tucbtcloos, ongcdisciplineerd; wanordelijk. ongezeglijk.
indiscretamente, avv onbeschciden, indringerig.
Indiscretezza, 1 onbesebeidenbeid.
indlscreto, agg onbescheiden; indringcrig;
onmatig; curiosita indiscrcta, dringendc
nieuwsgierigheid.
indiscrezione, 1 onbescheidenheit!, indringerigbeid; praatzucht. loslippigbeid.
indiscuti'blIe, agg voor geen besprcking vatbaar; onbetwistbaar, vast en zekcr.
indlspensa'bile, agg indispensabilmente, avv
onvcrmijdelijk, noodzakelijk, onontbeerlijk.
Indispettire, I vt sarren. kwaad maken; II
....-.-.rs'i, vr kwaad, nijdig, "Tcvelig Vw'onlCll.
Indlsponl'bile, agg niet beschikbaar.
indlsporre, vt ongesteld. onpasselijk maken;
ontstemmen, misnoegd maken.
Indisposlzione, t ongesteldheid. onpasselijkheid; misnoegdheid, ontstemming.
indisposto, agg niet gestemd, gcen lust beb-

indocilita

bend (in iets); slccht geluimd. misnoegd;
onwel. ongestehl; nog beschikbaar.
Indlsputa'bUe, agg onbetwistbaa'·.
indlsputato, agg onbestreden. onbetwist.
Indlssolu 'bile, agg onoplosbaar.
IndlssolubiJIta, 1 onoplosbaarheid.
indlstingul'blIe, agg niet te ondcrschcic\cn.
Indlstintamente, avv onduidelijk. verwanl;
zonder ondcrscheid.
Indlstlnto, agg onduidelijk, verward, vaag.
indlstrutti'bUe, agg onverwoestbaar.
Indi'vla, t ~ andij vic.
indlvlduale, agg individnecl. pcrsoonlijk. afzonderlijk.
IndlvlduaJlsmo, m indivit!ualismc.
indlvidualitil, f individualiteit. persoonlijkheit!, eigenaardigheid.
indivlduaJlzzare, vt individualiseeren. op
zichzelf 01 afzonderlijk besehouwen.
Indlvidualmente, avv individucel. persoonlijk. afzonderlijk, elk voor zichzelf.
individuare, zic individualizzare.
Indivlduazlone, 1 individualiscering. besehouwing op zichzelf 01 als iets afzonderlijks.
indivi'duo, I m ecnling. enkeling; inllividu,
pcrsoon; e un certo r-..I, > 't is eell zeker
individu; chi e q,ieU' ~? wie is dat individu, die kerel?; patisce Z' ,....,. het indlvlllu
lijdt. d.w.z. wij hebben honger; II agg ondeelbaar; la santa e individua Trinita, de
heilige en ondeclbarc J)rievuldigheid.
indivlsamente, avv zonder onderscheid, gemeenschappelijk, door dkaar.
Indivlsi'bile, agg ondeelbaar; onafscheidelijk.
indivlslblJlta, 1 oncleclbaarbeid, onafseheidelijkheid.
Indiviso, agg onverdecld, ongedeeld; onafgescheiden.
Indlvoto, agg zie indevOto.
Indlziare, vt l'! aanduiden. aanwijzen (als
schuldig); verdenken.
Indlzla'rlo, agg l'! op aanwijzingen gegroml.
indlziato, agg verdacht van (op grand van
aanwijzingen).
Indi'zlo, tn teeken; aandniding; indice; l'!
kenteeken. aanwijzing. grond tot ver<lenking; dare,...., di voler lare buona nuscita cen goeden uitslag doen vermoeden;
ci S01;0 molti indizi contra di lui, er zijn
veel rcdenen van verdenking tegcn hem.
Indlzione, f indictie; o;:J tijdkring van 15
jaren; bijeenroeping. besehrijving (van
een kerkvergadering).
indo, I tn ludicf; II als voorvoegscl: itl(1o~;
Indisch.
indocile, agg onleerzaam; ongezeglijk. wecrspannig.
Indoclllre, vt leerzaam. volgzaam maken;
week. lenig maken; temmen.
Indocllltil, 1 onleerzaamheid. weerspannigheid.

indo-cinese
indo-clnese, agg Indo-Chincesch.
Indo-europeo, agg In<lo-Europeesch.
Indolcire, I vt zoet maken, fig zacht maken,
tot hedaren brengen; II vi & ""rsi, vr zoet
worden; zachter worden; zich verzachten.
ndole, f inborst, karakter, aard; l' "" d'una
lingua, de geest, het karakter van een
taal; esser alieno per"" da ... , een natuurlijken afkeer hebben van.
indolente, I agg pijnloos; indolent, traag,
vadsig; II sost m traag, vadsig persoon;
F slaapmuts, droomer.
indolentemente, avv indolent, traag, vadsig.
indolenza, f indolentie, traaghcid, vadsigheid.
Indolenzimento, m verdooving, stijfheid; het
slapen (v. eenig lichaamsdeel).
indolenzlre, vi verstijven, star, stijf worden;
verdooven, slapen (een been &); mi s'e
indolenzito il eol/o, ik heb een stijven nek
gekregen.
indolenzlto, agg stijf, gevoelloos; ho un
braecio "", mijn ann slaapt.
indolimento, m pijnlijk gevoel.
indolirsl, vr zie indolmzirc.
indolito, agg pijnlijk, gevoelig.
indoma'bile, agg ontembaar; onbuigzaam;
orgoglio ,....", teugellooze hoogmoed.
indomanl, m volgende dag, dag daarop.
indomato, agg ongetemd, onbeteugeld.
indomenlcato, agg op zijn Zondagsch.
indomlto, Indomo, agg ontembaar, woest.
indonnlre, vi vrouw worden, huwbaar worden.
indorare, vt vergulden (ook jig), als gaud
doen schitteren; in eiwit wentelen (v66r
het bakken); "" la pillola, de bittere pil
vergulden.
Indorato, p pass & agg vergulcl, gulden,
gouden.
indoratore, m vergulder.
indoratura, f vcrgulding; verguldsel.
indormentare, vt in slaal' maken.
indossare, I vt aantrckkcn, dragell; S clldossceren; II ,.....,Ysi, vr aantrekkcn.
Indossata, f het passcn (v. kleeren).
indosso, avv aan (het lichaam) &, zie addosso.
Indostan, m Hindostan.
indOtto, I agg ongelecrd, onwetend; onervaren.
Indotto, p pass van indurrc.
indottrlna'bile, agg onleerzaam, mocilijk tc
onderwijzen.
indovina, f zicnercs, waarzcgstcr.
indovlna'bile, agg raadhaar, gemakkelijk te
raden.
indovinamento, In het raden; waarzegging.
indovlnare, I vt raden, vooruitweten; voorzien (de toekomst); indovinarla, het goed
raden, treffen; de spijker 01' den kop
slaan; non la si indovinerebbe, dat zou men
nooit gedacht hebhen; chi l'illdovina e

indurito
bravo, F een knappe kerel, die het raadt;
indovilla un po' chi e' e di la, raad eens wie
daar is; tirare a "", op goed geluk iets
zeggen, er na<!l' raden; II ""rsi, vr vermoeden, raden, Ineenen; m' indovino
che ... , ik vermoed zoo dat ...
Indovlnato, p pass & agg geraden, gocd getroffen, welgeslaagd.
Indovlnatore, m rader, voorspeller, waarIndovlnatrlce, f waarzegster.
[zegger.
Indovlnazlone, f voorzegging, voorspelling;
waarzegging.
IndovlnelIo, m raausc1; fig raadselachtig gezegde.
indovlno, I m ziencr, waarzegger; II agg
radend; voorspellend, vennoedcnd; voornitzeggend.
Indovuto, agg onhehoorlijk, ongepast; 011billijk.
indreto, zie indietro.
Indu, m Hindoe.
Indubblamente, avv zonder twijfel, ongetwijfeld.
Indublta'blle, agg indubitabllmente, avv ontwijfelbaar, zekcr.
indubltatamente, avv nief te betwijfelen, ontwijfelbaar.
indubltato, agg ontwijfelbaar, zeker; e ""
ehe ... , het is buiten twijfcl, dat...
induclmento, m ingeving, aansporing.
induge'vole, agg dralend, langzaam.
induglamento, In zie indugio.
indugiare, I vi talmen; treuzelen, wachtcu;
oramai indugero a domani, ik zal nu tot
morgen wachten; (prov) chi ha fy~tta
indugi, haast u langzaam; II vt "" qe, lets
uits'tellen, vertragen, verschuiven; "" qd,
iem. laten wachtcn; III ""ysi, vr den tijd
verbeuzelen.
indugiatore, m draier, treuzelaar.
indu'glo, m getalm, gedraal; uitstcl, vertraging, opontholld; I'"" piglia vizio, het uitstellcn hegint nadeclig tc werken; sensa
"", zonder dralcn, zondN uitstcl, dadclijk.
indulgente, agg toegevclld, inschikkclijk.
Indulgenza, f toegcycndheicl, gecluld, inschikkelijkheid; aflaat, kwijtschc1ding del'
door de zonue vcrdiende straffen.
indu'lgere, vt toegecflijk zijn, vergeven; toestaan, verleenen.
Indulto, In kwijtschelding van straf; RK indult (pauselijke vergunning om bCIloemingcn te doen tcgen den regc1 in).
.
indumento, In kleecling, kleecl, gcwaau; $
miei indumcnti, lllijn plllnj·.
Induramento, m verharcling; vcrstoktheid.
indurare, vt hard maken, vel' harden, harden.
Indurlmento, m verharding; "" di euore, verstoktheid des harten.
indurlre, I vt hard maken, verharcleu; II vi
& ~rsi, vr hard worden, zich verharden.
Indurito, agg vcrharu, vcrstokt.
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lndurre, I vt invoeren, inbrengen; verleiden,
bewegen, bepraten; brengen tot; in het
hoofd stellen; afleiden, besluiten; induceeren; ~ in errore, op een dwaalspoor
brengen; ,..., in tentazione, in verzoeking
brengen; vedendo questi lenomeni ne indusse
che ... , deze verschijnselen ziende maakte
hij e1' de gevolgtrekking uit; II ~rsi, vr
zich laten verleiden, bepraten, overhalen
tot iets; van zich verkrijgen, er toe besluiten; non mi posso ---, ik kan er niet
toe besl uiten.
Industre, agg zie industrioso.
indu'strla, I vlijt, ijver; ijverige bemociing;
bedrevenheid, bekwaamhcid; kunst, list;
middel; nijverheid, industrie, kunstvlijt,
uitoefening van een beroep, bed1'ijf; ~
ag·raria, landbouwnijverheid; cavaliere
d'~, gelukzoeker, flesschentrekker, opliehter; I',..., del lerro, de ijzernijverheid;
~ libraria, boekdrukkersbedrijf; Ie industrie manuali, pi de handwerken; usare
ogni ~ per tirare qd al suo volere, aIle
mogelijkc kunsten, middelen aanwcnden
OIn ien}. naar zijn wil te zetten.

industriale, agg industrieel, nijverheids-.
industriante, m industrieel, nijverheidsman,
nijveraar.
industriarsi, vr I zich bcijveren, bevlijtigen,
zijn best doen, zich moeite geven; 2 aUe
lIlogelijke middelen, listen aanwE'nden; 3
een bedrijf uitoefenen; ci s'industria, men
doet wat men kan, men doct zijn best;
m' industriero di lar meglio che posso, ik
zal mijn best doen om het zoo goed mogclijk te rnaken; s'industrialto di cogliermi
al laccio, zij stell en alles in 't werk om
mij in hun net te vangen.
industriosamente, avv industrioso, agg nijver,
vlijtig; bedreven, kunstvaardig, vcrnuftig.
induttlvamente, agg door inductie; door afleiding.
induttlvo, agg indueticf, afleiclcnd; besluitend; p;, inductie-; corrente induttiva, inductiestroom, nevenstroom; clettricita induttiva, induetie-eleetriciteit.
induttore, m K inductor; toes tel tot het opwekken van inductie-electriciteit.
induzione, I induetie; gevolgtrekking, besluit van het bijzondere tot het algemeene; overreding, beprating; K induetie.
inebriamento, m dronkenschap.
inebriare, I vt dronken maken; lig in verrukking brengen; II ~rsi, vr zich bedrinken, dronken worden.
ineccita'bile, agg niet vatbaar voor prikkeling, niet prikkelbaar.
inedia, f langdurige vasten, onthouding; verveling, last.
inedito, agg onuitgegeven; onbekenu; nicuw,
nog niet openbaar gemaakt.

ineseguibile

ineducato, agg onopgevoecl, ongemanierd.
ineffa'blJe, agg onuitsprekelijk, niet door
woorden uit te drukkcn.
ineffettua'blle, agg onuitvoerbaar.
in effie ace, agg inefficacemente, avv onwerkzaam, niet doeltreffend; vruchteloos,
krachteloos.
ineffica'cia, I ondoeltreffendheid, krachteloosheid, vruehtelooshcid.
ineguaglianza, I ongelijkheid, oneffenheid.
ineguale, agg ongelijk; ongelijkmatig.
inegualitil, t ongelijkheid; ongelijkmatigheid.
inelegante, agg inelegantemente, avv onbevallig, onelegant.
ineleganza, I onbevalligheid, onsierlijkheid.
ineleggi'blle, ineligi'bile, agg niet verkicsbaar.
inelutta'bile, agg ineluttabilmente, avv onafwendbaar, onvermijdelijk.
inemenda'blle, agg onverbeterlijk, onverbeterbaar.
inenarra'bile, agg niet (na) te vertellen.
inequa'bile, agg ongelijkmatig, ongelijk.
inequila'tero, agg ongelijkzijdig.
inequivalente, agg ongelijkwaardig, ongelijk
in waarde.
inerimte, agg aanklevend, aanhangend, onafseheidelijk verbonden, inhaerent.
inerentemente, avv verbonden met; ove1'eenkomstig.
inerenza, I inhaerentie, onafscheidelijkheid,
(onafseheidelijke) samenhang.
inerme, agg ongewapencl, weerloos.
inerpicare, vi ~rsi, vr klimmen, omhoogklauteren.
inerte, agg werkeloos; lui, traag; beweging1005; denaro~, $ dood kapitaal; geld dat
niet gebruikt wordt; materia ,-..." beweginglooze, zieh in rust bevindende stof;
vita ~, werkeloos leven.
inerzia, I traagheid (in de natuurk.); werkeloosheid, luiheid, lusteloosheid; lorza d'~,
traagheid, inertie (ill lie natuurk.); lig
lijdelijk verzet.
inesattamente, avv onnauwkeurig.
inesattezza, I onnauwkeurighcid, onjuistheid.
inesatto, agg ollnauwkeurig; nalatig.
inesaudito, agg onverhoord.
inesauri'bile, agg onuitputtelijk.
inesa'usto,agg onuitputtelijk.
.
inescamento, m bevestiging van het aas; Itg
verlokking, 't (aan)lokken.
.
Inescare, vt het aas, aan den haak bevestlgen; lig aanlokken, verlokken, verleiden.
inescogita'bUe, agg ondenkbaar.
inescruta'bile, agg ondoorgrondelijk.
inescusa'bile, agg niet te verontschuldigen,
onvergeeflijk.
inesegui'bile, agg onuitvoerbaar, onvervulbaar.

ineseguito
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inesegulto, agg onuitgcvoerd, niet voltooid.
ineserclta'bile, agg niet uitoefenbaar; niet
exploiteerbaar, niet bewerkbaar.
inesereitato, agg ongeoefcnd, onbedreven,
onervaren; ni"t bewerkt, niet in cxploitatie.
inesigi'bile, agg oninvorderbaar.
inesistenza, f niet-bestaall; onsteekhoudendheid.
inesora'bile, agg onverbiddclijk, onvermurwbaar.
inesorabilita, f onvcrbiddelijkheid, hardvochtigheid.
inesperienza, f onervarellheid.
inespertamente, avv zonder ervaring, onbedrevell.
inesperto, agg onervaren, onbedrevcn; ongeoefend.
inespia'bile, agg onverzoenbaar, niet (uit) te
boeten.
inespllea'bile, agg onverklaarbaar.
inesplodi'bile, agg onontplofbaar.
inesplora'bile, agg onnavorschbaal', ondomgrondelijk; niet (mijnbouwkundig &) te
onderzoeken.
inesplorato, agg olldoorvorscht; ondoorzocht; niet gccxploreerd; ondoorgrond.
inesprlml'bile, agg on uitsprekelijk, onbeschrijfelijk.
inespugna'bile, agg onnccmbaar, onaan tastbaal', onovel'willnelijk.
inessleea'bile, agg ollopdroogbaar; olluitputtelijk.
inestensi'bUe, agg onrekbaal', nict voor uitbrei ding vatbaal'.
inesteso, agg niet ruim, bepcrkt.
inestima'bile, agg ollschatbaal'; zeer groot.
inestlmabilmente, agg onschatbaar; zecl',
buitellgewoon.
inestingui'bile, agg onbluschbaar, onlcschbaal'; ollbedaarlijk (gclach).
inestinguibilita, f onbluschbaarhcid.
inestirpa'bile, agg onuitroeibaar;
niet uit
te snijden.
inestriea'bile, agg ollontwarbaal', hopeloos
verward; dubbio ~, niet 01' te heffcn
twijfel.
ineUamente, avv nutteloos, onbckwaam; ondcugdelijk.
ineUezza, f onbruikbaarheid.
inettltu'dine, f onbruikbaarheid, onbekwaamheid; ongeschiktheid; ondeugdelijkheid.
inetto, agg ondeugdelijk, ongeschikt, onbekwaam; discorsi inetti, pI dwaze praatjes.
ineYidente, agg onciuidelijk; onklaarblijkclijk.
ineYita'bile, agg IneYitabilmente, avv onvermijdelijk noodzakelijk.
inezia, f dwaasheici, domheid, kinciel'achtigheid; bagatel, kleinigheici; inezie! gekheid, 't is de Illoeite niet waanl; Ie mie

r

il1ezie, het welnlgo dat ik gedaan
infaeondo, agg sleoht bcspraakt,

heb.
niet

spraakzaam.
infagottare, I vi tot cell bundeltje bijeenbinden; onleloos, ill haast bijeellpakken;
11 ~rsi, vr zich inhullcn, inwikkelen (in
een mantel).
infallantemente, avv zonder mankeeren; beslist.
infalll'bile, agg onfeilbaar; onbcdricgclijk.
infalllbilita, f onfeilbaarheid.
infaIlibilmente, avv ollfeilbaar, ollbedricgelijk; zeker, beslist, zonder mallkeeren,
zonder fout.
infamare, I vi ontcercn, belasterell, bckladcien (de eel', den naara); lllet schandc bedekken; in opspraak brcllgell; 11 ~rsi, vr
zich met scham1e overladen, zich ontecrell.

infamatore, 1n ~trice, f lastcraar, kwaa<lspreker; oster; kwadc tong.
infamatorio, agg onteerend; ecrroovend;
scritto ~, smaatlschrift.
infame, agg ecdoos, schalldclijk laag, gemoen; fig zeer slccht uitgevoercl; berucht,
slecht befaamd.
infamemente, avv eerloos; schanclclijk, gelneen.

Infa'mia, f eerloosheid, schande, gPllleenheid, laagheid, eerlooze, gcmeene ciaad;
1'l eerloosheid; verlies del' burgerlijke eel';
e un' ~, 't is cell laaghcic1, cell gCIllCCllC
stnek.
infamita, f ecrloosheic1, gemeene, schandelijke daad.
infanatichire, I vi fanatiek, tot cen gccstdriftig vereerder lHaken; met bewondcring vervullell; II ~rsi, vr in gcestdrift
geraken; verzot worden op.
Infangare, I vt bemodcieren; bczoedclcn,
vuil maken; II ~rsi, VI' zich bevuilell, bezocdelcn; ~rsi colla callag/ia, zich met
gemeen yolk afgeven, ophouden.
infangato, agg bevuild, bczoedcld, vuil,
modderig.
infanta, f Infante, prinses (ill SpalJje en
Portugal).
infantastiehire, vi grillig, wispclturig worden.
infante, m zecr klein kind (dat nog niet
spreken kan); Infant, koninklijke prins
(in Spanje en Portugal).
infanteria, f X infanterie.
infantieida,1n & f kindermoordcnaar, -arcs.
infantici'dio, m kinclennoord.
infantile, agg kindsch, killllerlijk; kinder-;
eta ~, kinderleeftijcl; scuola ~, bewaarschool.
infantilita, f kindsheici; kinderlijkheid.
infa'nzia, f kindsheid, prille jeugd; (fig) la
~ dell' arte, de kindsheid, het eerste begin der kunst.

infarcimento
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infarclmento, 111 opvulling, volstopping; l'
ophooping van vocht, ctter; fig samenflansing (van een werk).
[pen.
Infarclre, vt opvullen, volstoppen, volprop"
infarinare, I vt met meel bedekken, in meel
wentelen; met meel bestuiven; wit, stofferig tnaken; II ,....,rsi, vr zich met mee!
wit maken, zich poederen; (prov) chi va
al mulino, s'iujarina, wie met pek omgaat
wordt er mee besmet.
infarlnato, agg met meel bedekt, wit gemaakt; (jig) ,...., di, oppervlakkig bekend
met, eenigszins thuis in; een vernisje
hebbencl van.
infarinatura, j bestrooiing met, wenteling in
meel; poedering (cler harcn &); jig oppervlakkige kennis, vernisje.
Infastldlmento, 111 verveling.
infastldire, I vt vervelen; II ~J'si, vr zich
vervelen.
infatlca'bile, agg Infaticabllmente, avv onvermoeibaar, onvennoeid; ollvenlroten.
infaticabilita, j onvermoeibaarheid.
infattl, avv inclenlaa(l.
Infatti'bile, agg oIl<ioenlijk, _oIluitvoeruaar.
Infatuare, I vt dwaas ingenolllen lllaken, het
hoofel op hoi brengen; II ~rsi, vr dwaas
ingcnoruen zijn rnet, verzot Zijll op; S i e
in/atuato di queUe stralle OpilliOHi, zijn
hoofel is door die zonderlinge meeningen
geheel op hoi gebracht.
infatuato, agg zeer ingf'l1OIllen lllct, verzot
op.
infatuazione, j clwaze ingenomenheicl; ijdele
inbeeldillg.
infaustamente, avv nOOlllottig, ollgelllkkig.
infa'usto, agg ongelukkig, noodlottig; giorno
~, ongeluksdag; notizia ill/austa, jobstijding.
infecciarsl, vr trocbel, drabbig worden; fig
zich bevuilen, verontreinigen.
infecondamente, avv zonder vrucht, vruchteloos.
Infecondlta, / onvruchtbaarheid; vruchteloosheid.
infecondo, agg onvruchtbaar, onnut; vruchteloos.
infede\e, I agg ontrouw; tronweloos; ongeloofwaardig; niet betrouwbaar, onjuist;
niet geJijkend (portret); ongeloovig; II
sast m & / ongeloovigc; gli ill/edeli, de ongeloovigen, heidcnen.
infedetta, / ontrouw; trouweloosheid, onbetrouwbaarheid; onnauwkeurigheid, onjuistheid; ongeloof.
infederare, vt een kussen overtrekken (met
een sloop).
Intelice, I agg ongelukkig, ralllpzalig; onvruchtbaar; mislukt, stolllpzinnig, idioot;
annata ~, duur jaar (met een mislnkten
oogst); argomenti in/eliei, niet steekhouuende gronclen; raccolta ~, misoogst;

viag~io.~, ongelukkig afgeloopen reis;
~ d. v.sm, slecht van gezicht;
~, hij is
zwak v~n geest; II sost m ongelukkige,

e

rampzaltge.

Infelicemente, avv ongelukklg, rampzaJigj
slecht.
I ongelukj ellencle, tegenspoedj
mislukking, slechte uitslag.
Infellonire, vi & ~rsl, vr wreecl, slecht, boosaardig worden.
Infeltrlre, I vt viltig makenj met yilt voerell,
bekleeden; II ~rsi, vr viltig worden.
infemmlnlre, I vt verwijfd maken; verweekelijken, van de mannelijke kracht berooven; II ~rsi, vr verwijfd, verweekelijkt, krachteloos worden.
I'nteri, m pi goelen cler onderwerelcl; de Ollderwereld.
Inferie, / pi ij) offers, offerandes aan de geesten der afgestorvenell.
Inferigno, agg in: pane ~, bruin brood,
zemelenbroo(l.
Inferlore, I agg lagerO, dieper; minder, geringer; ongeschikt; lllinderwaardig; l' A ustria """', Ncder-Oostenrijk; donna .--,
vrouw van den minderen stand; qualitd~,
geringc, mindere hoedanigheid 01 waarde; scuola ~, lagere school; Ie mie torte
sono in/eriori alta gravitd del soggetto,
mijne krachten zijn niet tegen de 1Il0eielijkheden van het onderwerp opgewassen;
II sost m ondergeschikte, mindere.
inferlorita, / minderheido; lllinderwaardigheidi onclergeschiktheid; geringer geta\.
Inferiormente, avv lager, onuer, minder,
slechter.
inierire, I vi I tot een besluit komen; opmaken, afleiden uit; 2 te kennen geven; willen
zeggen; dopa un at(ento esame ne in/eli
ehe ... , na een nauwkeurig onderzoek
kwam hij tot de gevolgtrekking, daL..
volellda ~ ehe ... , waarmede hij wilde te
kennen geven dat ... ; II vt toebrengen;
aanleiding geven.
infermare, I vt verzwakken; weerleggen (een
argument); ~ una legge, een wet krachteloos maken; ~ la validitti d'un alto, de
geldigheid ecner aktc betwisten; II vi &
~rsi, vr zwak, krachteloos, ziek worden.
Infermerla, / ziekenzaal; ziekenverblijf, hospitaal.
inferml'cclo, agg zickehjk; sukkelcncl.
Infermlera, / verpleegster.
infermlere, m ziekenverpleger, ziekenoppasser.
infermita, / ziekte; zwakte, zwakheid; verval.
Infermo, agg ziek; lijclend, gebrekkig; zwak;
machteloos; vista in/erma, zwak gezicht;
10 spirito e pronto ma la came e in/erma,
de geest is gewillig, maar het vleesch is
zwak.

Infelicita,

infilzarc

infernale
infernale, agg helsch, helle-; duivelachtig;
macchina ~, helsehe machine; pietra ~,
belsebe steen.
inferno, m hel (ook fig); onderwereld; put,
waarin de onzuivere deelen del' uitgeperste olijven vloeien; zoutpan; bocca d'~,
giftige mond, lastertong; nottata d'~, versehrikkelijke naeht, naeht vol verschrikking; olio d'~, sleehtste olijfolie; tizzone
d'~, deugniet, galgenbrok; va' all' ~!
loop naar de he!!; dipingere I' ~ d'una
cosa, een zaak zoo zwart mogelijk afschilderen; parere il diavolo dell' ~, een duivel
uit de bel schijnen, zeer woedend, razend,
zijn; s' e scatenato l' ~, de duivel is losgebroken, 't is een belsch kabaal (bij een
onweder b.v.).
inferocire, I vt woest, boosaardig maken; II
vi & ~rsi, vr wreedaardig, woest, woedend worden.
inferriata, f ijzeren tralies; venstertralie.
infertile, agg onvruehtbaar.
infertilire, vt vruchtbaar maken.
infervoramento, m ijver, opwekking van
ijver.
infervorare, I vt met ijver, bartstocht vervullen; ijver opwekken; II ~rsi, vr ijverig
worden, in ijveI', hartstocht ontbranden;
gloeien (voor iets).
infervoratlvo, agg opwekkend, meesleepcnd,
aanvurend.
infervorato, agg vol ijver; gloeiend, vurig;
ontstoken; ~ di combattere, vol strijdlust.
infestamento, m verwoesting; toebrenging
van schade; kwelling; onveiligmaking; het
woeden.
infest are, vt benadeelen, schade toebrengen;
verwoesten; kwellen, woeden.
infestazione, f verwoesting; verwoestende
inval (van den vijand, van sprinkbanen);
benadeeling.
infesto, agg sehadelijk; vijandig; noodlottig;
kwellend, bezwaarlijk; fumo ~ agli occhi.
voor de oogen zeer hinderlijke rook.
Infetldire, vi gaan stinken, rotten.
Infettamento, m besmetting, verpesting.
infettare, I vt verpesten; besmetten; aansteken; bederven; II ~rsi, vr besmet, aangestoken worden; III ~rsi, v recipr elkaar
aansteken, besmetten.
infettlvo, agg verpes1;end, besrnettend; besmettelijk.
inletto, agg besmet, bedorven, verpest, aangestoken; pugnale ~ di veleno, vergiftigde
dolk.
infeudamento, m O;J beleening.
infeudare, I vt O;J beleenen, in leenbezit geyen; tot leenman maken; II ~rsi, vr zieh
aansluiten bij, zieb in een afhankelijke
(onderhoorige) verhouding plaatsen.
infeudazione, f O;J beleening; leenpliehtig
making.

infezione, f aansteking, besmetting, verpesting; vallende ziekte.
Inflacchimento, m verzwakking, ontzenuwing.
infiacchire, I vt verzwakken, verslappen,
ontzenuwen; II ~rsi, vr zwak, krachteloos worden; den moed, de geestkracht
verliezen.
inflamma'bile, agg onvlambaar; gauw vuur
vattend.
Infiammabilita, f ontvlambaarheid.
inflammare, I vt doen ontvlammen, in
brand steken, aansteken; ontsteken; fig
aanvuren, verhitten; tot geestdrift brengen; II ~rsi, vr vuur vat ten, ontvlammen,
ontsteken (in liefde &).
infiammativo, agg ontvlammencl, aanstekelijk; ontstekend.
infiammatorio, !' ontstekings-; met ontsteking gepaard.
infiammazione, f ontbranding, ontvlamming; opvlieging;
ontsteking.
infiascare, vt in (op) flessehen doen.
infidamente, avv iofido, agg trouweloos; onbetrouwbaar; onoprecht; pace in/ida,
onzekere vrede.
infielare, vt vergallen.
infierire, vi wild, woedend, wreed wordcn;
woeden, heerschen (v. ziekten).
infievolimento, m verzwakking, zwakte.
infievolire, I vt veI'zwakken, zwak maken; II
~rsi, vr zwak, krachteloos worden.
infl'ggere, vt inslaan, indrijven.
infilacappi, infilaca'pplo, infilaguaine, 1n
indecl rijgpen, rijgnaalcl.
infilare, I vt den draacl in de naald steken;
aan een draad rijgen; op een rij pia a tsen;
aan het braadspit steken (vleeseh, gevogelte &); rijgen; aan den degen rijgen,
doorsteken (iem.); X enfileeren, in de
lengterichting besehieten; ~ I' ago al
buio, zeer handig, vlug zijn; ~ un discorso, een gesprek han dig inleiden; ~ la
via, de straat inslaan; op weg gaan; den
goeden weg inslaan; non ne ~ una, F
niets tot een goed einde brengen, in niets
slagen; II vr ~rsi un vest ito, een kleedingstuk aanschieten.
infilata, f .$ strijkvuul'; bet geschutvuur in
de lengterichting van een schip; rij,
reeks (kamel'S).
infilatura, f het insteken (van cen clraad in
de naa\d); het aanrijgen (van paarlen &);
het aan 't spit steken.
inflltramento, m het doorsijpelen van water.
infiltrarsi, vr doorsijpelen, cloortrekken;.
langzaam in-, binnendringen.
infiltrazione, f doorzijging, doorsijpeling, intrekking.
infllzare, I vt op een rij, naas t elk an del'
plaatsen, aanrijgen, opsteken; aan ~et
braadspit rijgen (vogeltjes); a,me/-Iwar

r:

infilzata
hechten, rijgen (papieren); doorboren,
doorsteken (met een degen, lans); teUen,
gelden; II ~rsi, vr zich zelf doorsteken;
~rsi da se, uit zich zelf in de valloopen.
infilzata, f aanecnrijgsel; rij, reeks; zoom;
rijgband, trekband in kleeren; ~ di
stanze, rij incellloopende kamers.
infilzatura, f het aaneenrijgen; het aaneengerijgde.
infimitil, t laagheid, nederigheicl, geringheid.
i'nfimo, agg laagste, nederigste, minste, onderste; nell' ~ grado, op den laagsten
trap; [' intima plebe, het schuim van het
volk; prezzo ~, laagste prijs; d' infima
qualita, van de slechtste kwaliteit.
infinattantoche, cong tot dati zoolang als.
inline, I avv eindelijk, ten slotte; II prep
tot ... toe, tot.
infingarda'ggine, t traagheid, luiheid; langzaamheid (in 't werk).
infingardamente, avv lui, traag, lusteloos.
infingarderia, infingardia, f traagheid, luiheid, lustelooshdcl.
infingardire, I vt lui, traag, lusteloos maken;
II vi & ~rsi, vr lui, traag, lusteloos worden, arbeidsschuw worden.
infingardo, agg traag, lui, langzaam bij den
arbeid.
infingardone, m traag, arbeidschuw mensch;
aartsl uiaard.
infi'ngersi, vr huichelen, veinzen; zich voordo en als.
infinitil, f oneindigheic1; F ontelbare menigte;
un' ~ di noie, een menigte lastige dingen.
infinitamente, aVv oncindig, onbegrensd; ~
piccolo, oneindig klein.
infiniteslmaie, agg oneindig klein; calcolo ~,
differentiaal- en integraalrekening.
Infiniteslmo, I m oneindig kleine hoeveel:heidi II agg oneindig klein.
infinitezza, / oneindigheic1.
infinitlvo, m (Gram) infinitief, onbepaalc1e
wijs.
Infinito, I agg oneinc1ig, onbegrensd, eindeloos; fig buitengewoon groot; una differenza in/inita, een hemelsbreed verschil;
modo~, onbepaalde wijs; II sost m het oneindige, onbegrensde; (Gram) onbepaalde wijs; all' ~, in ~, (tot) in 't oneindige.
Inllno, prep tot. .. toe; ~ ad ora, tot nu toe;
~ eke, totdat; per ~ of per ~ a tanto eke,
totdat, zoolang als.
infinocchlare, vi met venkel kruiden; F
iemand iets wijsrnaken.
infinto, agg geveinsd, huichelachtig.
infioccare, vt met linten, strikken versiereno
iniiorare, I vt met bloemen tooien, bestrooien ; II ~rsi, vr zich met bloemen tooien;
bloeien.
illfiorll~!Onel t ~ blociwijzc,

infondato
infirmare, vt t'i ontzenuwen, de kracht benemen, verzwakken; la nuova legge in/irma
il preeedente decreto, de nieuwe wet heft
het vroegere besluit op.
Infischlarsl, vr (di qc of di qd) niets geven
om iets of iem.; maling hebben aan.
infisso, p pass van in/iggere.
infistolito, agg fistelachtig; fig diep ingeworteld, ingekankerd.
infittire, vi dicht worden, zich verdichten.
Inflazione, / zie enfiagione.
inflammatiirlo, agg l' ontstekings-, met
ontsteking gepaarcl.
inflessl'blle, agg onbuigbaar; onbuigzaam,
onwrikbaar, vast.
Inflessibllitil, t onbuigzaamheid; fig vastheid, onwrikbaarheicl, onverbiddelijkheid.
inflesslbilmente, avv onbuigzaam, onwrikbaar.
infIesslone, f buiging, stembuiging; buiging,
afwijking van lichtstralen; (Gram) (ver)buiging.
Inflesso, agg gebogen; gemocluleerd (stem);
verbogen (woord); ~ binnenwaarts gebogen.
inflettere, vt buigen, verbuigen, veranderen
(een woord).
infll'ggere, vt opleggen (straf, ontbering);
~ danni, schade toebrengen.
Inflltto, p pass van intliggcre.
Inf1lzlone, m oplegging (straf, boete).
influente, m zijrivier.
Influenza, / I invloecl; 2 l' griep; influenza.
influenzare, vt invloed uitoefenen, beinvloeden.
Influlre, I vi uitmonden in, zich uitstorten
(rivieren); invloed uitoefenen, inwerken
(op iets of iem.); la mttsica influisce nel
render gli uomini piu gentili, de muziek
clraagt er toe bij om de menschen beschaafder te maken; II vt (qc of qd) op
iets of iem. invloed uitoefenen.
influsso, m instrooming; invloed (v. hemellichamen op het lot d. menschen); (fig) ~
d'una malaftia, verspreiding eener ziekte.
Infocamento, m verhitting, gloeiendmaking,
gloeihitte; fig vuur, hartstocht.
Info care, I vt verhitten (tot kookpunt);
gloeiend maken; II ~rsi, vr heet worden,
tot kookhitte geraken, gloeiend worden
(ijzer); fig ontgloeien, ontbranden (in
toorn); in vuur geraken.
infocatamente, avv met gloed, met vuur.
Infocato, agg gloeiend, brandend; ~ d'ira,
rood van woede; palle infoeate, pl brandkogels.
.
infognarsl, vr in een riool kruipen; zich bezoedelen; zich in vuile zaken mengen; ~
nei debiti, diep in de schuld geraken.
itlfoltlre, vi dicht worden; dicht opeengroeien, boschachtig worden.
jnfondato, agg ongegrond,

infondere

infrascare

info'ndere, I vt ingieten, indoen; inboezemen; inforsare, I vt in twijfel trekken; twijfelaehII ~rsi, vr zich uitgieten, uitstroomen in.
tig doen sehijnen; II ~rsi, vr twijfclinfondimento, m zie inlusione.
aehtig schijnell.
inforcare, vt met de hooivork opnemen; op infortlre, vi een sterken smaak krijgen; zuur
de york stcken; aan dc galg hangen; ~
worden (melk, wijn).
un cavallo, te paard stijgen; ~ gli oc- infortunato, agg ongelukkig, rampspoccltiali suI nasa, de bril 01' den neus
dig.
zetten; (in 't schaakspel) met een stuk infortu'nio, m tcgcnspocd, ongC'illk.
tegelijk twee anderen bedreigen.
inforzare, I vi cen zuren, sehcrpcn smaak
inforcata, I een york (vol).
aannemen; II vt versterken.
inforcatura, I kruis (v. e. mensch, v. broek); infoseamento, m verduistering.
york, vertakking; zit (tc paanl); esserc infoscare, I vt duister, somber lllakcll; (jiR)
d'alta ~, korte romp en lange beenell
~ la mente, den geest omnevc1ell; II ~rsi,
hebben.
vr dllister, droel, somber wonlcn.
inforestierare, ~ire, I vt met vreemde be- infossamento, m inzakking, holte, kuil.
standdeelen aanvuJlen; vreemde woorden infossare, I vt inkuilen (graan, aardappelell
opnemen (in de taal); II ~rsi, vr vreem&); II ~rsi, vr verzakken, inzinken; indelingen naapen, vreemde gewoonten 01
vallen (van wangen, oogen).
taalgebruiken overnemen.
infossato, agg hoI, ingevaJlen (oogen, waninformare, I vt vormen, vonn geven; lig
gen).
vormen, onderrichten; kennis geven, be- infra, prep in, op; andare ,...." marc, op, naal'
richten, inlichten; getuigenis geven, 1Ilzee gaan.
lichtingen verschaffen; ,...." una causa, t'l infracidare, I vt doorweeken; vochtig, rottig
een zaak onderzoeken; ,...." it passato di
maken; II ~rsi, bederven, beursch, vcrqd, inlichtingen geven over iemands vermolmd worden.
leden; essere bene inlormato d'una cosa, infradiciare, I vt dOOl-nat, voehtig maken;
goed over een zaak ingelicht zijn; II """'rsi,
beursch, rottig maken; II ,...."rsi, vr zich
vr een vorm, gedaante aannemen; zich
nat maken, nat worden; beursch, rot,
inlichtingen versehaffen, onderzoek, namolmig worden.
vraag doen, informeeren.
infradiciata, I het nat worden; prendcre una
informativo, agg inlichtend, beriehtend, onbella ,....", doom at worden.
derrichtend; processo ,....", onderzoek.
infralire, I vi mat, kraehteloos worden; II vt
informatore, m berichtgever, onderrichter;
mat, krachteloos maken.
X verkenner, kondsehapper.
infram(m)essa, I infram(m)esso, m tusscheninformatrice, I van inlormatore.
plaatsing; bemiddeling, tusschenkomst;
informazione, I berieht, inlichting; ,...." di
interval; tusschengerecht.
una suppUca, toelichting, nadere inlich- infram(m)e'ttere, I vt tusschenplaatsen, intingen over een verzoekschrift; da inforschuiven; II ~rsi, vr tusschenbciclen komazioni prese, na gedaan onderzoek, na
men; zich mengcn in, bcmidclelelld 01'ingewonnen inlichtingcll.
treden.
informe, agg vormeloos, ongevormd; zonder inframmisehiare, vt ,looreenmengen.
bepaalden vorm.
I infrancesare, I vt verfranschen; II ,...."rsi, vr
informicolamento, ,...."imento, m het slapen,
Fransche zeden en gewoonten aannemcn;
tintelen van een lichaamsdeel.
Franseh worden.
informicolare, ~ire, I vt een kriewelend ge- infra'ngere, I vt verbreken, doorbreken, fiJnvoel in arm of been veroorzaken; cen
stampen, pletten; verbrijzelen; inbreuk
lichaamsdeel doen tintelen; II ~rsi, vr
maken, sehenden, overtreden;
un
slapen; mi si e inlormicolito una gamba,
patio, eell verdrag schenden; II ~rsi, vr
mijn been slaapt.
breken, doorbreken.
informita, I vormeloosheid, misvormdheid. infrangi'bile, agg onbreekbaar; onschendinfornaciare, vt in den oven schuiven (aarclebaar.
werk).
infrangimento, m het kwetsen, brekcn, verinfornaeiata, I het aardewerk, dat tegelijk
brijzelen; overtrecling (v. wetten).
in den oven gaat, baksel.
infrangitore, m ~trice, / overtreder, -tr('c(linfornapane, m indecl broodschieter, schietster.
schop.
infranto, p pass (van in/rangere) & agg geinfornare, vt brood in den oven schuiven,
broken (aan alle ledematen), gekwetst,
schieten.
geplet; geschonden, overtreden.
infornata, I het inschieten van het brood infranto'io, m zie Irantoio.
in den oven; een oven vol, baksel; (fig) infraseare, I vt met takken overdekken, met
~ di senatori, de op een keel' tegelijk beriet bedekken (plafonds voor het pleisnoemde senatoren.
..
teren)i lig met veI'sieringen overladeni

infrascri tto
dooreenhaspelen (denkbeelden &); II
,,-,Ysi, vr zich onder takken, twijgen verbergen; zich gaan inspinnen (zijdewormen); fig zich vastpraten, in zijn woorden
blijven steken, de klnts kwij t raken.
infrascritto, agg eronder geschreven; onderstaand.
infratire, vi zich oprollen zonder zich in te
spinnen (zijdewormen), vprkwijnpn.
infrattanto, avv intusschen, inmidclels.
infrazione, t breking, pletting; inbreuk,
overtreding.
infreddare, I vi kou vatten; If vt zie ralfreddare.
infreddato, agg verkouc1en.
infreddatura, / verkoudheid; droes (v.
paard).
inlreddatura'ccia, / hardnekkige, zware verkoudheid.
inlreddollre, vi ~rsi, vr rillell, bibberen (van
de kou).
lnfrena'bile, agg ontelllbaar, onhouclbaar,
niet te remmen.
infrenare, vt zie /reltare.
lnfreneslre, vt razcnd, woeden,l maken.
lnfrequente, agg niet veelvuhlig, zelelzaam.
lnfrequentemente, avv zelden.
infrequenza, / zelclzaamheid, het zel,lzaam
voorkomen of gebeuren.
infrescare, vt & zic rin!rescare.
infrigidimento, m afkoeling.
infrigidlre, I vi & ~rsi, vr afkoelen, komi,
koel worden; II vt afkoelen, koude veroorzaken.
infrolllre, vi murw, zacht worden; de frischheiel verliezen, een verlept uiterlijk krijgen.
lnfrondare, I vt met loaf, hlaclercn beclekken;
II ,,-,rsi, vr bladercn krijgen.
infrondlre, vi bladeren krijgen (in de lente).
infronzolare, vt opsmnkken, met strikjes en
kwikjes behangen.
lnfruscare, I vt verwarren; in de war brengen;
aUes dooreengooien; II ~rsi, vr in dc war
geraken, blijven steken.
infruttl'fero, agg onvrnchtbaar, niet vruchtdragencl, niet rentegevenel; onhezoldigcl.
infruttuosamente, avv oIlvruchtbaar, vrucil·
tcloos; zonder voordeel of nut.
Infruttuoso, agg onvrnchtbaar, niet vrnchtdragend, geell voonleel, winst afwcrpenel;
vergee!sch.
l'nfuta, t inful;;, voorhoo!dband der ouelRom. priesters; witte mijter der bisschoppen.
infunare, vt met cen tOUIV hinden, ccn touw
beves tigen aan.
infunghire, vi mu!, schirnmelig, duf worden;
fig de frissche gelaatskleur verliezen.
lnfubra, lnfubrl, avv zie fuori.
infurblre, vi sluw, slecht, schurkachtig worden.

inganno
infurfantire, vi een schurk, een deugniet
worden.

infurlamento, m aanval van woede.
lnfuriare, vi ~rsi, vr woedend worden,
razen; woeden (een onweer).

lnfuriatamente, avv woedend, vol woede.
infurlato, agg woedend, razen(l; F ilaastig,
overhaast.

.

infuscare, zie in/oscare.
Infusl'bUe, agg onsmeltbaar.
infusiblllta, / onsmeltbaarheid.
lnfuslone, / opgicting; aftreksel, inz. vall
een plantaardige stof met kokend water;
~ di camomilla, kamillethee.
lnfuso, p pass van in/andere.
lnfusorlo, m afgietseldiertje.
lnfustirsi, vr hard, stijf worden.
lnfuturarsi, vr zich tot in de toekomst uitstrekken; (eeuwig) duren.
ingabbanarsi, vr zich in zijn mantel hullcn.
lngabbiare, vt in een kooi zetten; fig gevangen zetten, in de doos stoppen.
lngagglare, I vt beginnen (een veldslag); ellgageeren; in dienst nemen, aanwerven; II
~ysi, vr zich verbinden, zich engageeren,
dienst nemen.
ingaggiatore, m werver, ronselaar.
lnga'ggio, m verbintenis; dienstneming,
aanwerving; werfpremie, handgeld.
ingagliardlre, I vt kracht geven; II vi &
~ysi, vr krachtig, sterk worden; weelderig, sterk groeien (planten); fig sterker,
heviger worden (strijd, hartstochten).
lngambo, m zie inciampo.
lngangherare, vt in de hengse1s hangen (een
deur).
inganna'bUe, agg gemakkelijk te bedriegen,
te foppen.
ingannamento, m misleiding, fopperij.
ingannare, I vt bedriegen, misleiden, foppen;
I' apparenza inganna, schijn bedriegt; ~
una donna, een vronw verleiden en in den
steek laten; ~ la sete, elen dorst verschalken, eell weinig drinken; ~ il tempo,
den tijd dooden, verdrijven; ~ la via, den
weg verkorten (door praten &); II ~rsi,
vr zich vcrgissen, zich bedriegen; se non
m'ingamw, als ik mij niet bedrieg; m' inga1t1terii, ik kan mij vergissen.
Ingannato, p pass & agg bedrogen, vergist;
ragazza ingannata, bedrogen, verleid
meisje.
ingannativo, agg beelriegelijk; misleidend.
lngannatore, m ~trice, t I sost bedrieger,
verleider, -ster; II agg bedriegelijk.
Inganne'vole, agg bedriegelijk, misleidend.
lnganno, m misleiding, bedrog; list; elwaling;
inbeelding;
attica, gezichtsbedrog;
~ pietasa, vroom bedrog; accargersi del
suo ~, zijn dwaling inzien; cadere in 1".1,
in dwaling vervallen; trarre in ~, om den

tuin leiden, erin laten loopen.

ingiungcrc

ingannoso
ingannoso, agg bedriegelijk, misleidend.
ingarabullare, ingarbugliare, vt verwarren;
door elkander gooien; om den tuin leiden,
foppen.
ingavonarsi, vr ,t kenteren, kantelen, omslaan; scheef ligg2n.
ingegnarsi, vr zich inspannen, zich beijveren;
zijn best 'doen; er op zinnen; s'ingegna a
tirar avanti la famiglia, hij spant alles in
om zijn gezin groot te brengen; ci s'ingegna
men doet alle moeite, men doet zijn best.
ingegnere, m ingenieur; ~ di acque e strade,
ingenieur van den Waterstaat; "-' idraulieo, waterbouwkundig ingenieur;
militare, vestingbouwkundige.
ingegneria, f ingenieurswetenschap; "-' militare, vestingbouwkunde.
ingegno, m geest; vernuft, verstand; geestigheid; bekwaamheid; aanleg, talent;
aard, natuur, wezen; list, kunstgreep,
geestige zet; baard (van sleutel); alzata
d'~,
geniale zet, fijne vondst; un
bell' "-', een- goede kop; ~ poetieo, dichterlijke aanleg; uomo d'~, een geestig,
talentvol, geniaal lllensch; aguzzar l',--"
den geest scherpen; zich het hoofd breken;
sludia malta ma ha poeo "-', hij studeert
veel maar heeft weinig aanleg.
ingegnone, m groote geest, groot vernuft.
ingegnosamente, avv vernuftig, scherpzinnig, vindingrijk.
ingegnosita, f vernuftigheid, scherpzinnigheid, geest; geestig, scherpzinnig gezegde.
ingegnoso, agg geestig, scherpzinnig, vernuftig; begaafd, vindingrijk; kunstig.
ingelosire, I vt ijverzuchtig, jaloersch maken,
de ijverzucht opwekken; II vi & ,,-,rsi, vr
ijverzuchtig, jaloersch worden.
ingemmamento, m versiering met edelgesteen ten; ingemmamenti, pi kleine kristallen, die zich op sommige mineralen
neerzetten.
ingemmare, I vt met edelgesteenten bezetten, versieren; jf. uitbotten, knoppen
krijgen; fig opsieren (stijl &); II ~rsi, vr
zich optooien, zich opsieren.
ingenera 'bile, agg niet te telen.
ingenerare, vt telen, verwekken, voortbrengen; assai de kiem leggen.
ingenerosamente,avv ingeneroso, agg onedelmoedig, onedel, enghartig; niet vrijgevig.
ingenito, agg aangeboren, ingeboren, natuurlijk.
ingente, agg buitengewoon, geweldig groot;
eredila ~, zeer aanzienlijke erfenis.
ingentilimento, m veredeling.
ingentilire, I vi veredelen, verfijnen; zeer
fijn uitvoeren (een werk); II vi & ~rsi, vr
zich veredelen; fijner, beschaafder woringenuamente, avv nalef, argeloos.
[den.
ingenuita, f onbevangenheid, ongekunsteldheidj argeloosheid, nalviteit.

ingenuo, agg onhcvangen, open hartig, arge100s, naicf; onschulclig;

parti ingenue,

naleve rollen (op 't tooneel) .
ingerimza, f inmenging; taak; bemoeiingen;
Ie mie ingerenze sono molto semplici, mijn
taak is zeer eenvoudig.
ingerimento, m inmenging.
ingerire, I vt invoeren, aanbrengen; !"-..."J sospelti, verdenking opwekkcn; II "-'rsi, vr
zich mengen in, zich bcrlloeien Inet; non
Ii "-' dei falti altrui, bemoei u !liet met
andermans zaken.

Ingessare, vi met gips bevestigen, bestrijken,
vullen.
ingessatura, f bestrijking & met gil'S; "'f
gipsverband.
inghiaiare, vi met kiezel bestrooien; ballasten (spoorbaan).
Inghilterra, f Engeland.
inghiottimento, m het inslikken; afgrond.
Inghlottire, vi in-, doorslikken; fig verslinden; slikken; assal slikken; ~ de' boreol1i
amari, heel wat onaangenaamheden slikken; "-' un' ingiuria, een beleediging slikken; un' impresa inghiottisee dei milioni,
een onderneming verslindt miljoenen.
inghiottonire, vi ~rsi, vr gulzig zijn 0/
worden.
inghirlandare, vi met slingers, guirlandes
versieren, omslingeren.
ingiallire, I vt geel maken; II vi geel, vaal
worden.
Inglgantire, I vi rensachtig vcrgrooten, sterk
overdrijven; II vi reusachtig worden.
Inginocchiamento, m het knielen; kniebuiging.
inginocchiarsi, vr nec1erknielen, knielell; de
knie buigen; in de kniei'n zakken.
inginocchiata, f knieval; kniebuiging; tralievenster met knievonllig naar buiten uitgebogen tralies.
inglnocchiato'io, m bidbankje, bidstoeltje.
inginocchiatura, f knicvormige uitbuiging
(v. venstertralies &).
inginocchlone, inginocchioni, avv kni<'1eI1(1,
op de knieen (liggcnLl).
ingiocondo, agg zwaarmoedig, somber; OIlaangenaam.
ingioiare, vi met edc1gcstcenten tooien, behangen.
ingioielJare, vi met cdclgestecnten versieren,
bezetten.
inglovanire, vi verjongcn.
ingiu, avv naar beneden.
ingiucchire, I vi dom maken, den geest bcneve1en; II vi dom worden; versuffen.
ingiudicato,agg1'1 onbeslist; nog niet gevonnisd.
ingiuncare, vi met biezen beleggen; met
biezen binden; in biezen pakken_
inglu'ngere, vi bevelen, opdragen, belasten
metj opleggen (een verplichting).

ingraticolare

ingiunzione

Ingommare, vt gommen.
[geer!!'.
ingiunzione, t bevel, opuracht.
ingiu'rla, t beleediging, krenking; scheld- ingorda'ggine, ! vraatzllch!; hevigc 1:ewoord, beschimping; fig verwoesting; Ie Ingordamente, avv gulzig, begeerig.
ingiltrie della sorte, de slagen vall het Ingordi'gla, 1 vraatzucht, gulzigheid; fig
noodlot; Ie ingiurie del tempo, de tand des
tijds; mi fate ,...." gij beleedigt mij.
Ingiurlare, vt beleedigen, uitschelden.
ingluriatore, m -trice, 1 beleediger; -steL
ingluriosamente, avv inglurioso, agg beleedigend, krenkend.
ingiustamente, avv onbillijk, onrechtvaardig, ten onrechte.
inglustifica'bile, agg niet te rechtvaardigcn.
inglusti'zia, t onreehtvaardigheid, onbillijkheid.
inglusto, I agg onreehtvaardig, onbillijk;
partijdig; wedcrrechtelijk; II sost 111 onrechtvaardige, booze, ongerechtige; het
onrechtvaardige.
inglese, I agg Engelseh; II j,...." 111 Engelschman.
inglorlosamente, avv inglorioso, agg roeminglu'vle, f vraatzueht.
[1005.
ingobblre, vi bultig worden; ,...., sui lavoro,
over hetwerk gebogen zijn, ijverig \verken.

ingoffire, I vt een plomp, onbeholpen "\'oorkomen geven (kleeren); ~ la mente, den
den geest clom, ruw maken, laten worden;
II vi plomp, lomp, boersch wordell.

ingoffo, m stomp; oorveeg, muilpecr; toegeworpen brok (om een hond te doen
zwijgcn); geld voor 't stilzwijgen.
Ingoiamento, m het inslikken, het opslokken.
ingolare, vt doorslikken; verslinden, gulzig
eten, schrokken; fig verslinden; opslokken; ,........; amarezzc, bitt ere woonlen, vcrwijten slikkcn.
ingoiatore, m ~trice, t slokop, schrok.
ingoUarsi, vr een golf, bocht vormen; ver
in 't land dringen (de zee); indringen (in
een woud); zich wagen in; zieh zonder
overleg begeven in (moeilijkheden, gewaagde ondernemingen &); ,...., nei debiti,
zich in schulden steken.
Ingolla, f plukschaar; plukmanc1.
ingollare, vt inslikken, slokken, verslinden,
gulzig eten, schmkken; (fig) ~ illgiurie,
beleedigingen slikken; etanto che s'ingolia!
wij hebben het nu al zoo lang verdragen!
ingolosire, I vt belust maken; II vi lust, trek
krijgen.
ingolpare, vi brandig worden 01 zijn (koren).
ingombramento, m belemmering, versperring, opstopping; hinderlijke ophooping.
ingombrare, vt versperren, in den wcg staan,
belemmeren; verontrusten (den geest);
beletten (het uitzieht); vercluisteren (de
lucht); non m' ~ il passo, versper mij den
weg niet, loop mij niet voor de voeten.
Ingombro, I m hinderpaal, belemmering; sta
in den weg; II agg vol, volgepropt; opgehoopt.

hevige begeerte, hebzucht.

ingordlna, 1 houtvijl, houtrasp.
Ingordo, agg gulzig, vraatzuchtig; begeerig;
~

di denaro, hebzuchtig; Irutto ~, wockerwinst; rami ingordi, pi ~ waterlooten, wilde scheuten.
Ingorgamento, 111 opstuwing (van water);
verstopping (van een kanaal, riool);
01'zwelling (van kanaal in bet lichaam).
Ingorgarsi, vr zwellen (rivieren); opstuwen
(water);
opstuwen (bloed c. a. Jichaamsvochten), zwellen.
ingorgo, 111 ophooping (van bloed of sappen);
~ d'ulla glandula, klierzwelling.
Ingoverna'blIe, agg niet te rcgeeren.
Ingozzare, vt op-, inslikken; met tcgcnzin
naar binnen slikken; ~ il cappel/o ad uno,
F iem. den hoed over de ooren slaan;
ingozzarla male, slecht verkroppen, kwalijk verdragen (bittere woorden, hoon).
ingracilire, I vt dun, fijn maken; II vi fijner,
dunner, slanker worden.
ingramignare, vi wortels zetten; goed groden, als onkruid opscbieten.
ingrana'gglo, m ~ raderwel'k.
Ingranare, I vi in elkaar grijpcn (raderen);
II vt tot segrijn1eer ver\Yerken, korre1cn.
ingranchire, zie aggrallchire.
Ingrandimento, 111 vergrooting; lente d' ,...."
vergrootglas.
ingrandlre, I vt grooter maken, vergrooten;
fig macbtiger maken; overclrijven; assol
overdrijven, bluffen, opsnijden; II vi
grooter worden, groot worden; III ~rsi,
vr grooter worden, zich vergrooten,
groeien; j1"g mach tiger, rijker worden; op
grooteren voet gaan leven; uitbreidcn
(zijn zaak).
Ingrandltivo, agg vergrootend.
Ingrandltore, agg vergrootencl, vergroot-.
Ingrassabue,11I & f ~ I wikerwt, wil,ke; 2
walstroo, Onze-Lieve-Vrouwe-bedstroo.
Ingrassamento, tn het vetmesten, bemesten.
Ingrassare, I vt vetmesten, bemestcn; II vi
vet, dik worden; ~ in qc, ergens veel behagen in vindcn; (prov) l'occhio del padrone
ingrassa il cavallo, het oog van den meester maakt het paarcl vet.
Ingrassativo, agg mest-, vetmakend.
ingrassatore, m mester, vetweider.
Ingrasso, m het mesten; mest, meststof.
ingratamente, avv ondankbaar, met ondank.
ingraticciare, vt met een hek, traliewerk omgeven, van traliewerk voorzien.
ingraticclata, 1 hek, latwerk van gekruiste
staven of takken.
Ingratlcolare, vt met een hek, traliewerk af·
sluiten.

-r

-r

ingraticolata

iniziativo

Ingratlcolata, f ~olato, m netvormig traliesteken (zwaanl); ~ un nastro, een trekwerk, latwerk; kippengaas.
band in de schuif (v. e. japon &) doen; II
ingratltu'dlne, I ondankbaarheid.
~si, vr ingeklemd zijn.
ingrato, I agg I ondankbaar; 20nvruchtbaar Inguantarsl, vr handschoenen aantrekken.
(bodem); 3 onaangenaam, afstootend, inguantato, agg gehandschoencJ, met handweinig aantrekkelijk; II sost m ondankschoenen aan.
bare.
inguarl'bile, agg ongeneeslijk, onheelbaar.
ingravldamento, m bevruchting, bezwange- inguattarsl, vr zich verbergen.
ring.
inguina'ia, I lies, liesstreek.
ingravldare, I vt zwanger maken, bevruch- inguinale, agg lies·; ernia ~, liesbreuk; reten; II vi zwanger worden; III ~rsi, vr
gione ,..." liesstreek.
vol zijn van, geheel vervuld zijn van.
l'nguine, m lies.
ingraziarsi, vr ieman<h gunst verwerven.
ingurgitare, I vt inzwelgen, opslokken; II vi
ingrazionirsi, vr zich in iem. gunst cJringen
gulzig eten.
(door vleierij &).
ingusciare, vi in zijn schulp (terug)kruipcn.
ingrediente, m bestanddeel, ingredient.
inibire, vt verbieden, ontzeggen.
ingresso, m ingang; vestibule; toegang; in- inibltorio, agg verbiedend, vcrbocJs-; decreto
tocht; aanvaarcJing (v. e. ambt); begin;
,..." t'i gerechtelijk verbocJ.
discorso ti,',..." intreerede.
inibizlone, f t'i verbod.
I'ngria, f Ingermanland.
iniettare, vi inspuiten.
ingrinzire, I vt rimpelen, plooien; II vi & iniettato, (agg) occhi iniettati, pI met bloed
~si, vr zich rimpelen, rimpelig worden.
b"loopen oogen.
ingrommarsi, vr zie incrostarsi.
Iniettore, m injectiespuit; injecteur; stoomingroppare, vt I groepen vormen, groepeeren;
straalpomp.
lig aaneenknoopen (woorcJen); 2 op het iniezione, I inspuiting; injectie.
kruis dragen (v. paarden).
Inimicare, I vt als vijand behandelen; II
ingrossamento, m verdikking, opzwelling.
~si, vr zich tot vijand maken.
ingrossare, I vt dikker maken; doen zwellen, inimici'zia, I vijancJschap, vijandigheid.
sterker, grooter, grover maken; verstom- inimico, agg vijandig, vijancJelijk; fig. sehapen (den geest); P zwanger maken (een
delijk, afkeerig.
vrouw); II vi & ~si, vr dikker worden, inimlta'bile, agg onnavolgbaar.
grooter worden; aangroeien; toenemen; inimmagina'blle, agg ondenkbaar.
zwellen (riviereIi); la guerra ingrossa, de inintelligente, agg niet erg schrander, dom.
oorlog wordt heviger; La lingua ingrossa, inintelligi'blle, agg inintelligibilmente, avv
de tong wordt zwaar (van 't drinken); iL
onverstaanbaar; onbegrijpelijk, cJuister.
mare ingrossa, de zee begint hoI te staan, inintelligiblllta, I onverstaanbaarheid; onwordt onstuimiger; la nebbia ingrossa, de
begrijpelijkheid.
nevel wordt dichter.
iniquamente, avv onbillijk, wederrechtelijk.
ingrossatura, I verdikking, verdichting; toe- iniquita, I onbillijkheid, onrechtvaardigheid;
neming, aangroeiing; versterking.
slechtheid, ongerechtigheid, zonde.
ingrosso, all' ,..." in 't groot, en gros; bij den ini'quo, agg I onbillijk, onrechtvaardig; 2
hoop; globaal; mercante all' ---, grossier,
slecht, boosaardig, valsch; 3 ongunstig,
groothandelaar.
rampspoedig, slecht; buitengewoon (vee I,
ingrottare, I vt in cen grot, hoi steken 01
slecht); caldo ,....., onverdragelijke hitte;
verbergen; II ,...,rsi, vr zich in een grot
desinare,..." afschuwelijk eten; esecuverbergen.
zione iniqua, zeer slechte uitvoering; sorte
ingrugnare, Ingrugnire, vi een zwart, boos,
iniqua, ongunstig, treurig lot; tempi illigezicht zetten, pruilen, mokken; boos
qui, pI slechte tijden.
worden.
inlrascl'blle, agg niet prikkelbaar.
Ingrugnato, agg pruilerig, mokkend; uit zijn i inlziale, I agg initiaal, begin-; lettera ---, behumeur; non istar piu,..., meeo, pruil, mok
ginletter, hoofdletter, initiaal; II sost m
nu ni'lt langer tegen me.
initiaal, hoofdletter.
ingrugnatura, I pruilerij, gemok, slecht Im- ' inlziamento, m aanvang, begin.
meur.
liniziare, I vt beginnen, aanvangen, in gang
ingrulllre, I vi dom, suf, onnoozel worden;
zetten; invoeren (een hervorming); illfar ,..." gek, dol maken, tot vertwijfeling . wijden; II ~si, vr zich op de hoogte stelbrengen; II vt c\om, suf maken.
len, zich inwerken (in iets).
ingruppare, I vt in groepen plaatsen, groe- inlzlatlva, I initiatief, eigen aanstichting,
peeren; II ---rsi, vr groepen vormen, zich
eerste stoot; pigliare I' ___ , het initiatief
groepeeren.
nemen, den eersten stoot geven.
inguada'blle, agg ondoorwaadbaar.
Inlzlatlvo, agg inwijdend, inleidend; ceremoIngualnare, I vt opsteken, in de scheede
nia iniziativa, inwijdingsfeest.

I

innocentino

iniziato
lnlzlato, m ingewijc1e.
inizlatore, m ~trice, f inlei<1er, inwijder.
-ster; baanbreker; breekster.

inlzlazione, / inwijding, inlei(ling.
ini'zio, m (eerste) begin, aanvang; ab

~,

van den beginnc af; dar ~, hcginllcn, den
grond leggen.
Inlacciare, vt in ,lc vallokkell, vcrstrikkcn.
inlaidire, I vt leelijk makcn; II ~rsi, vr lcelijk worden.
Inlibrare, vi in cvellwicht houden.
inlucidarsi, vr licht, helder wonlell.
inmaliconire, vi ~rsi, vr zwaarmocdig, drocvig worden.
inmalvaglre, I vi slecht, gcmcen makcn; II
vi slecht, gemeen worden.
innacquare, vi zie mmacquare.
innaffiare, vt & zie anna/fiarc.
innalberare, vi zie inalbcrare.
innalveare, vt zie inalvearc.
innalzare, vi zie inalzarc.
Innamldare, vt zie inamidare.
innamoracchiarsi, vr verliefd worc1en op,
minnarijen aanknoopen met.
Innamoramento, m verliefdheid.
innamorare, I vi verliefd maken, liefde inboezemen; fig boeien; bekoren; un ... c~e
innamora, een , .. on1. tc stelen, 0111 verliefd op tc worden; II ~rsi, vr verliefd
worden (op, di); in liefde ontbranden;
groote lust, begeerte hebben; ~rsi di
Dante, met Dante dwepcn.
innamorata, / beminde; liefje, vriendinnetje.
innamorato, I agg verliefd; verzot (01'), aangetrokken(door); II sost, m verJicfue; minnaar.
innamorazzamento, m vrijerijtje, minnarijtje.
lnnamorazzarsi, vr cen beetjc verliefd worden.
innanellare, vi zie inallellarc.
innanimare, vt zie illanimare.
innanzi, I prep voor; boven; ~ giol'l1o, voor
het aanbreken van den <lag; ~ tempo,
voor den tijd; eerder als noodig, verwacht was; "-' a tutti i cittadil1i, voor (boyen) aile burgers; ~ tutto, vooraUes, in de
eerste plaats; ti 110 amalo "-' ad ogni altro
uomo, ik heb u meer dan iecler ander bemind; apparire ~ a qd, voor iem. versChijnen; mi sta scmprc ~, hij staat altijd
vOOl' mij, staat mij altijd voor den geest;
II avv voor; vroeger; sintis, sedert; nader,
later; molti mesi ~ , voor vele maanden,
vele nlaanden vrocger; da quel gioYl'IO ~,
van dicn dag af; d'allara ~, van toen af;
piit ~, later, nader; verder; andare "'-',
voorwaarts gaan, vooruitkomen; fig vorderen, gedijen, vooruitgaan; essere molt a
f""ooo./, reeds ver gevordenl zijn; essere
ad
aleuno, iem. voor (vooruit) zijn; farsi ~,
f"oo.J

nadertreden; tnrmdare,

tnciterc~,

voor-

uitzenden; mettere "-' a tutti gli altri, boyen aile anderen voortrckken; tirarsi ~,
zich er door slaall; zich vooruit werkell;
vedrema l,iu ~, wij zullen (later, nader)
zien; III sost m voorbecl<l, model, originee);
prendere l'~ d" uno, cell voorbceld aan
ieill. nemen; icIll. navolgcn.
innaridire, vi zie il1aridir£'.
inna'rio, m verzameling vall lofzangcn, gcestelijke liederen.
innascondi'biJe, agg niet tc vcrbergen.
lnnaspare, vt zie annasparc.
innasprire, vt zie inasprire.
innato, agg ingeboren, ingcsc\lapen; natllurlijk.
innaturale, agg onnatuurlijk.
innaviga'biJe, agg onbevaarbaar (water); $
onzeewaardig (schip).
Innavigabilitil, I onbevaarbaarheid; onzeewaardigheid.
innega'bUe, agg onloochenbaar; onbetwistbaar.
inneggiare, I vt verheerlijken door lofzangen;
opl1emelen, vleien; II vi lofzangen, hymnen zingen.
inneggiatore, m lofzangcr; hymnendichter;
vleier, ophemclaar.
innervare, vi kracht krijgen, sterker worden.
innervazione, f zenuwwerking; zenuwste~sel.
lnnesco, m X slaghoedje; ontstekingsladmg;
illlleschi- eleltrici, pi electrische ontstekingsinrichtingen (v. mijnen &).
innestamento, m enting, inenting.
innestare, vi enten, oculeeren; invoegen, bevestigen; l' inenten; ~ il nuovo. col
vecchio, oud op nieuw bevestigen, meuwen wijn in oude vaten doen; ~ una
razza con l' aUra, het eene ras met het andere vermengen.
innestato'io, m entmes.
.
.
.
innestatura, I enting, oculeenng; mcntlllg;
entspleet.
innesto, m ent, entrijs; ,...., di due razze,. vcrmenging van twee rassen; "-' dt vatuolo,
koepokinenting; lare innesti, enten, oculperen; fig verbinden, same~lvoegen.
inno, m hymne, lofzang; ~ nazwnale, volkslied.
innobediente, agg z:e inobbediblte.
..
innocente, I agg onschuldig; onsch~delr)k,
niet gevaarlijk; onnoozel, eenvoudlg; VtllO
~, lichte wijn; "-' a credere qc, zoo onnoozel om iets te gelooven; II sost m (onschuldig) kind; onschuldigc, onnoozele
bloed; vondeling; Gl'i1l11Ocenti, de "Onnoozele Kinderen" (groot vondelmghUls te
Florence).
innocentemente, avv onschnldig, zuiver,
rechtmatig; l' ho la.tlo "-', ik heb het zonder opzet gedaan.
innocentino, m (Iron) OllllOOZel jOllg mellsch
(meisje); YOlldeling.

innocenza
Innocenza, f onschul<1; eenvoud (in levenswijze, gewoonten); cenvoud, nalviteit; onschadelijkheic1, ongevaarlijkheid; Ollschu\c1igc leeftijc\, kinderlenftijc1; ,..., battesimale, zondclooshcid der pas gcdooptc
kindercIL
Innocenzo, m Illnoccntius.
lnnocivo, innacuo, agg onschatlclijk, ongevaarlijk.
Innografo, m hymnendichter.
innoltrare, zie illoltrare.
Innomlna'blle, agg onnoembaar, niet tc llOCmen; onuitsprekelijk, afschllwcJijk; luogo
,..." hordee\.
Innominato, m ongenocmde, onbekende,
anonymus.
Innovare, I vt nieuw maken, vernieuwen;
nieuwigheden invoeren; II ~rsi, vr w'eer
gebeuren; weer als nieuw worden; zich
vernieuwcI1; er weer bovenop komen.

innovatore, m vernieuwer, invoerder van
nieuwigheden.
innovazlone, f nieuwigheiel.
innumera'blle, agg ontelbaar, talloos.
innumerabillta, t ontelbaarheid.
innumere'vole, innu'mero, agg talloos, ontelbaar.
ino, uitgang van den verkleiningsvorm; F
klein, weinig; ,..., ,..." zeer klein.
Inobbediente, agg ongehoorzaam.
inobbedienza, t ongehoorzaamheid.
Inocculta'blle, agg niet te verbergen, te verheimelijken.
inoculare, vt oculeeren, enten; l' inenten.
inoculazlone, t oculeering, enting (ook fig);
l' inen ting.
inodaro, agg reukeloos, zoneler reuk.
inoUensl'biIe, agg boven beleedigingen
verh2ven; onkwetsbaar.
inoUensivo, agg onschaelelijk, ongevaarlijk.
inoUeso, agg ongedeerd, ongekwetst; ongekrenkt.
inofficloso, agg ondienstvaarelig, onbeleefel;
niet ambtelijk, niet officieel; !'1 onbillijk,
te kort doend in rechten.
inollare, vt met olie insmeren, olien, zalven;
met olie toebereiden.
inollato, agg geoJieel; djp (van olijven).
inoItrare, I vt ovaleggen, aanbieden (stukken &); II vi & ""'rsi, vr vereler gaan, voorwaarts gaan; verder doorelringen.
inoItrato, agg voortgeschreden, laa t; gevorderel (leeftij d); vergcvorelerel (j aargctijde).
inoItre, avv bovendien, verder.
inombrare, zie adombrare.
inondamento, m zie inondazione.
inondare, vt onder water zetten, ovcrstroomen (ook fig); overloopen.
inondato, I agg overstroomd, gellluneleerd;
II sost m slachtoffer van een watersnooel.
inondazlone, I overstrooming, watersnooel.

inosservato
Inonesta, f oneerlijkheid.
Inonestamente, avv inonesto, agg oneerlijk,
onbeleefel, onfatsoenlijk, onredelijk.
inonorato, agg ongecenl, niet geccrc1; ?onder
eer; niet lettend op eer.
i'nope, agg aml, behoeftig.
Inopera'bile, agg l' nict geoperecrc1 kl1Ilnenc1e worelen.
Inoperosita, t w;rkeloosheid, ledigheid.
inoperoso, agg werkeloos, ledig, lui; capitale
,..." dood kapitaal; ingegno ,..." onwerkzarllc, ongeoefende geest; 1nacchina i1tope-

rosa, stilstaanc1e, niet werkenele machine.
Inopia, t gebrek, noocldrnft, nooel; armoeck.
inopina'bile, agg onverklaarbaar, ongcloof!ijk.
inopinatamente, avv onverwachts, onvoorziens; tegen alle verwachting.
inopinato, agg onverwacht, ongedacht.
Inopportunitii, f ollgelegenheiel, ontijeligheid.
inopportuno, agg ongelegen, ontijdig; onpassend, ongeschikt; niet dienstig, onpractisch, ongemakkelijk; non ,..." te
rechter tijd.
inoppugna'bile, agg onaantastbaar, onbetwistbaar.
inordlnatamente, avv onordelijk, ongcregcld.
Inordlnatezza, f onordelijkheid, wanordc;
gebrek aan orde.
Inordinato, agg onorelelijk, ongeregeld,
slecht geregelel; zonder regelmaat.
Inorga'nico, agg onbewerktnigcl; anorganisch.
Inorgoglire, I vt hoogmoeelig, trotsch maken;
II ,...,rsi, vr zich verhoovaardigen, trotsch
zijn op; trotsch worden.
inornato, agg smake1oos, onversiercl.
inorpellare, vt met klatergoud versicren; fig
met een beelriegelijken schijn, glans omgeven; bemanteJen, verontschnldigen.
Inorpellatura, t klatergond; fig bemanteling; valsche glans.
Inorridlre, I vt met afschuw, angst, schrik
vervulIen; II vi afschnw, schrik gevoelen.
lnosculazione, f (An;d) ineellvocging, samenvlociing (v. lichaamskanalen).
Inospitale, agg onherbergzaam, ongastvrij.
inospltalita, f ongastvrijhcid; onherbergzaamheid.
inospite, agg onherbergzaam, woest, onbewoond.
Inossare, vi beenderen aanzetten, groeien;
(prov) chi presto inossa, presto infossa, te
vroeg ontwikkelde kinderen leven gewoonlijk niet lang.
lnosserva'bile, agg niet waarneembaar; niet
na te leven.
Inosservante, agg niet opvolgend, niet nalevend (wet ten) .
[zing.
inosservanza, f niet-naleving, verwaarlooinosservato, agg onbemerkt, onopgemerkt;
onopgevolgd, niet nageleefcl.

inossire
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inossire, vi tot been verhardcn, verbeenen. insalata, f salade, sla; ,...., cappuccina, tuininottusire, vi stomp worden, verstompen (de
kers; ~ contadina, veldsla; patate in ~,
geest).

inquadrare, vt encadreeren, in een lijst zct·
ten, omlijsten; omgevcn; in vierkanten
verdeelen.
inquallfica'bile, agg niet (nader) aan tc duiden 0/ te qualificeercn.
inquartare, vt ~ in een kwartier van het
wapenschild brengen; ten vierde male beploegen; quarteeren (goud cn zilver door
de quart scheiclen).
inquietamente, avv onrustig, ongerust.
inquietante, agg verontrustend.
inquietare, I vt verontrusten, ongerust maken; II r-...tfsi, vr zich verontrnsten, ongerust worden; boos worden.
[heid.
inquietezza, f ongerustheic1, onrnst; boosinquieto, agg onrustig, ongerust, bezorgd;
druk, rumoerig.
inquietu'dine, f ongerustheid; onrust; bezorgdheid, angst; onrustigheid (van zicken); ho un monte d' inquietudini, ik htb
ecn hoop dingen die mij zorg geven.
inqullino, In hllurder, huisbewoner.
inquinare, vt vuil maken, bezoedelen; fig
bederven, verontreinigen, vermengen.
inquirente, agg onderzoekings-, van onderzoek; giudice ~, rechter van instrllctie.
inquisire, vt 1'1 nauwkeurig onderzoeken.
inquisitlvo, agg onderzoekcnc1, onderzoekings-.
inquisito, I agg gerechtelijk onc1ervraagd,
vervolgd; II sost m verhoorde.
inquisitore, m onderzoeker, ondervrager,
onderzoekingsrechter; inquisitellr, geloofsrech ter.
inquisitoriale, agg inqllisitoriaal; fig al tc
streng, willckeurig.
inquisitorio, agg inquisitoriaal; inquisitie-.
inquisizione, f gcrcchtelijk onderzoek, verhoor; OJ inqllisitie, kettergerccht; F
dringende, onbescheiden ondervraging,
uithooring.
inracconta'bile, agg niet te vertellen.
inradiare, vt zie irradiare.
inromitarsi, vr kluizenaar worden.
inruvidire, vt ruw maken.
insabbiamento, m verzanding.
insaccare, I vt in zakken doen, stoppen;
(worst) stoppen; fig crgens instoppen;
~qd, iem. in zijn zak stoppen, verre overtreffen; ~ tutto in una stanza, alles in een
kamer stoppen; II vi schuil gaan (achter
iets), zich verstoppen; il sale insacca, de
zon gaat schuil achter de wolken; III
~rsi, vy zich verbergen,
verstoppen
(achter iets).
insaccato, agg slecht aangeklecd, als in een
zak; corsa degli insaccati, zakloopcn.
insalare, I vt zouten, inzoutcn; II ~rsi, vr
zout worden.
h'AI,.I.\<\.NSCIJ.

aardappelsla;
zarensla.

~

sudicia, haringsla, lm-

insalatiera, f saladebak, slabak.
insalatura, f inzouting, 't zoutCIl, illlllak~ll.
insaldare, vt stijven (liuncn).
insaldato, agg gcsteven.
insaldatora, f strijkster.
insalubre, agg ongezond.
insalubrita, f ongezondhei d.
insalutato, agg niet gegroet, ollgegroet; andarsene ~ ospite, heen gaan zonder tc
groeten, plotseling weggaan.
insalva'bile, agg niet te redden.
insalvatlchire, I vi verwilderen; verwaarloosd worden (velden); boersch, ruw worden; II vt wild, ruw, boersch maken.
insana'bile, agg ongeneeslijk; nict gezond te
maken.
insanamente, avv zinneloos; onzinnig.
insanguinare, I vt met blocd bcspattcn, bcvlekken; II ~rsi, vr zich met bloed bevlekken, bedekken; drllipen vall 't bloed.
insanguinato, agg met bloed bespat; bloedig.
insa'nia, f dwaasheid; waaIlzin; onzin-nige
handelwijze.
insanire, vi razen, gek, krankziunig, zinneloos worden; handelen als cen dwaas, als
een gek.
insano, agg dwaas, zinneloos, onzinllig; gek;
impresa insana, krankzinllige on<1erlleming; e un ~, hij is gek.
insaponare, vt inzeepen.
insaponatura, f inzeeping.
insaporare, I vt smakelijk maken, kruiden;
II vi & ,.....,ysi, vr smake1ijk, gekruicl worden.
insaputa, all' ~ di, buiten weten van; all' ~
mia, buiten mijn medewetcn, zonder dat
ik er van wist.
insatanassato, agg hevig vcrtoornd, als van
den duivel bezcten.
insatol\a'bile, agg onverzadelijk.
insatura'bl\e, agg niet te bevrccligen, te verzadigen.
insazia'bile, agg onverzadelijk, onverzadigbaar; niet te stiilen.
insaziabilitii, f onverzadelijkheid.
insciente, agg inscientemente, avv onwetend.
inscienza, f onvoldoende kennis, onkunde;
onwetendheid.
[plaatst.
inscritto, agg ingeschreven, 01' een lijst geinscri'vere, vt inschrijvcn.
inscrizione, f inschrijving; opschrift.
inscruta'bile, agg ondoorgrondelijk.
inscrutabilitii, f ondoorgrondelijkheid.
inscusa'bile, agg niet te verontschuldigen.
inseccare, vt zie insecchire.
Insecchire, I vi droog, dor worden, verdorren; mager worden; II vt dor, droog maken.
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insecutore, m -trice, f vervolgcr; -ster.
insediamento, m installatie, bevestiging (in
een ambt).
insediare, I vt installecren, (in cen ambt) bevestigen; II -rsi, vr cell ambt, waardigheid aanvaarden.
insegare, vt invettcll, smeren.
insegna, t tee ken, insigne; onderscheidingsteeken, waanligheidsteeken; vaan, banier,
veldteeken; uithangbord; wapen, wapenschild; all' - del Leon d'oro, ill de (herberg de) Couden Leeuw; insegne spicgate,
ontplooide, vlicgende vaandels; ripiegare
Ie insegne, van een onderneming afzien;
F sterven.
insegnamento, m onderwijso.
insegnante, I p pres & agg leerend, onclerwijzencl; werkzaam bij het onderwijs; it
carpa ~, het onderwijspersoneel, het
leerarenpersoneel (eener school); II sast
m leeraar, onderwijzer.
insegnare, I vt onclerwijzen, onderrichten,
lecren; verstandig, voorzichtig maken;
aanwijzen; - la strada, den weg wijzen;
t'insegnero ia a fare questa, ik zal je leeren
cIat te doen (ook in clreigenden zin);
(prov) il fare illsegna fare, oefening maakt
den meester.
insegnatlvo, agg leerencl, leer-.
inseguimento, m vervolging.
inseguire, vt vervolgen, najagcn, nazctten.
inselvatlchire, zieinsalvatichire.
insemprarsi, vr eeuwig duren, zich tot in
cler eeuwigheid uitstrekken.
insenatura, f bocht, kleine boeht; zeeboezem.
insensata'ggine, f dwaasheid, onbczonnenhci(l.

insensatamente, avv llwaas, onbezonnen,
onzinnig.
insensatezza, f dwaasheid, ollzinnigheid.
insensato, I agg dwaas, zoncler overleg, dom,
onbezonllen; fig waanzillnig, gek, waanwijs; II sast m clwaas, onbezollnen, waanwijs mensch; F clom mensch.
insensl'bile, agg ollmerkbaar, zeer klein,
gering; gevoelloos, ongevoelig; hal'llvochtig, koel, gevoelloos.
insensibilitli, t gevoelloosheicl, ongevoeligheid; ollmerkbaarheid.
insensibilmente, avv op bijna onmerkbare
wijze; allengs, zoncler het te merken.
insensitivo, agg gevoelloos.
insepara'bile, agg onafscheillelijk, onafscheidbaar.
inseparabilitli, t onafscheidelijkhcid, onafscheidbaarheid.
inseparato, agg ongescheiden, altijcl verbondell.
insepolto, agg onbegraven.
insequestra'bile, agg niet vatbaar voor beslagleggiug.

insignito

inserimento, m tusschenvoeging, inlassching;
opnamc; inzetting.
inserire, vt illvoegen, insteken; inlasschcn,
plaatsen; interpoleeren (cen gctal); ~
uno scritto in un giorllaic, cen artikel in
een dagblad plaatsen.
inserito, I p pass & agg ingevocgd, ingelascht, geplaatst; opgenomen (in cen courant); II sast m illgelcgd, tnsschellgevoegcl stuk (in c\ocumenten).
inserpentire, vi woedcnd, giftig worden (als
een slang).
inserta, t ingesloten stnk of brief, bijlage.
inserto, zie illserito.
inservl'bile, agg onbruikbaar, niet te gebruiken.
inservlente, I agg c\ienstig, nuttig; II sost m
bediende, bode, loopjollgen.
inserzione, t in-, tusschenvoeging; plaatsing
in courant; ingezonclen meclecleeling; annonce; interpolatie; ia pagina delle inserziani, de advertentiebladzijcle van eene
courant.
insesso, m zitbad, ha\fbacl.
insetticida, agg insectendoodcllll; polvcre ~,
illsectenpoeder.
insettl'voro, agg inscctenetcnd.
insetto, m insect.
insettologia, t insectenkll!ldc.
insettologico, agg insectenknmlig.
insettologo, m insectenkenller, entollloloog.
inseverire, I vt streng, wreed maken; II vi &
"'-'rsi, vr ,vreec1, streng worden.

insi'dia, t list, laag; fig val, valstrik; eadere
in un' insidia, in cen hinderlaag vallen;
tmdere insidie, lagen leggen, strikken
spannen.
insidiare, vt belagen, hinderlagell leggen,
strikkcll spannen; 01' iem. loeren.
insidiatore, m belager, gevaarJij k persooll.
insidiosamente, avv insidioso, agg verraderlijk, arglistig.
insieme, I avv te zame1l, met elkander; tegclijkertijll, tezelfllertijd; elkaar; ~ con qd,
te zamen met iemaml; dire parole villanc
~, elkaar gemeenc woorden toevoegen;
mettere ~, sampnbrengen; bijeenbrengen;
mettere "-' una tnacchina, eell machine in:
elkaar zetten; meitere ~ nulla, niets tot
stand brengen; stare f"<'oowI, samenzijn; samenhangen; overeenstemmcn, bijeenpassen; II sast 11t 1'-, het gehE'el, de som;
alles te zarnen; dail' ~ resuita, nit alles
tc zamen vloeit voort; ttn tuita ~, een
geheel kostuum.
insigne, agg nitstekend; vooraanstaand.
insignificante, agg ollbeduidcnd, onbeteekenend.
insignire, vt dccoreeren, onderscheiden, vereeren.
insignito, I agg gedecoreerd; II sast m gedecoreerdei gli insigniti di carte, de groot-
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waardigheidsbekleeders van het hoL
insignorlre, I vi tot heer, gel>ieder maken, (Ie
hecrschappij geven; II ~rsi, vr zich tot
gebieder opwerpen, meester maken; fig
zich tot een hoogen stand opwerken.
inslno, prep zie infino.
Inslnuante, p pres (van insinuare) & agg indringerig; vleiend, innemend.
inslnuare, I vi insteken, inbrengen, indrnkken; fig inblazen, te verstaan geven, insinueeren ;
la persuasione, iem. de
ovcrtuiging geven, inboezernen; ,-..,. qd.,
iem. verden king doen opvatten; si vede
bene elle cstata insinualo, men zjet wel da t
hij door iem. bewerkt, bepraat is; II ~rsi,
vr zich onbemerkt ergens indringen, insluipen; ~ nella grazia di qd, zich in
iernands gunst dringen.
inslnuazlone, f het zich indringen, indringerigheid; inblazing, ingeving; vaJsche beschuldiging; insinuatie; bedekte toespeling, verdachtmaking.
Inslpldamente, avv flanw, zouteloos.
insipldezza, f smakelo03heicl, flauwheid
(ook fig).
insipldlre, vi fJauw, zoutelo03, dom worden.
insi'pldo, agg smakeloos, flanw, zoute1oos;
dom, onnooze1.
Insipiimte, agg dwaas, onbcnullig, dom.
Insipienza, f dwaasheid, domheid, onbcnulligheiri.
insistimte, p pres & agg aandringend, aanhondend, hardnckkig; domande insistenti-,
pi dringende be.den.
Insistenza, f aandrang, voJhanling, aanhouden.
insl'stere, vi aandringen, aanhouden.
i'nsito, agg aangel>orcll, natuurlijk.
insoave, agg onaangenaam, niet lieflijk.
Insocla'blle, agg onmaatschappelijk; ongezellig.
insoclabilita, f onmaatschappclijkheid; OIlgezelligheid.
insoclale, agg onsociaal, onmaatschappelijk,
niets voelend voor het gezellig leven.
Inso(d)dlsfatto, agg ollvoldaan, ontevreden.
Insofferente, agg onleidzaam, ongecluldig,
weinig verdragenc1; onverclraagzaatn;
di ogni ptccalo dolore, de geringste pijn
niet kunnend verdragen.
insofferenza, ! onlijdzaamhcid, onvenlraagzaamheid.
insoffrl'blle, agg onverdragelijk, ondnJdl>aar.
Insoffrlblllta, f ondragelijkheid, onduldbaarheiel.
insoggetta'bile, agg niet te onderwerpen,
oneler het juk te brengen.
insolare, vt in cle zon leggen, aall dc zon
blootstellen.
Insolazlone, t l' zonnesteek; blootstelling
aan de zon.
insolca'blle, agg nict te beploegen.
I"J

f""oW

Insolcare, vt met voren doortrekken, beploegen.

insolente, a.gg insolentemente, avv onbeschaamd, brutaal, onbeschoft.
insolentire, I vi zich onbeschaamd, aanmatigend gedragen; onbeschoft, aanmatigencl
worden; II vt aanmatigend, onbeschaamcl
maken; ~ qd, iem. onbeschoft aanmatigend behandelen.
insolenza, f onbeschaalll(lhei(l, onbeschoftheid; aanmatiging.
Insolfare, vt zwaveJen.
insolitamente, avv insillito, agg on gewoon ,
ongebruikelijk.
insolllre, I vt los, zacht, week maken; II vi
zacht, week worden.
Insolu'blle, agg onoplosbaar; onaflosbaar.
Insolublllta, ! onoplosbaarheid.
Insoluto, agg niet los gemaakt; onoplosbaar;
debito ~, niet afgeloste schuld.
insolvente, agg niet in staat te betalen, insolvent.
Insolvimza, f onvennogen om te betalen, insolventie.
insolvl'blle, agg wat niet afbetaahl, betaal<l
kan worden; zie ook i1!solvente.
insomma, avv kortom, in ce'n woorel; alles
bijeengenomen; ten slotte; ~ delle somme,
la volete linire? en nu voor 't laatst, wilt
gij er een eincl aan maken?
insommergl'blle, agg onzinkbaar.
Insonda'blle, ag<; onpeilbaar; ondoorgrondelijk.
Insilnne, agg slapeloos.
insilnnia, f slapeloosheid.
Insopporta'bile, Insopporte'vole, agg onverdragelijk, onuitstaanhaar.
Insordlre, vt zie assordire.
Insorgente, agg oproerig, opstandig.
Inso'rgere, vi opstaan, in opstand komen;
opkomen, ontstaan; zich voordocn (moeilijkheden); ontbranc1en (oOl·log).
Insormonta'bile, agg onoverkomelijk.
Insorto, I p pass (van insorgere) & agg oproerig; II sost m opstandeling, insurgent.
Insospettire, I vt arglVaan, verdenking 01'wekken; II vi argwaan, venlenking krijgen.
Insosteni'bile, agg onhoudbaar.
Insozzare, ~ire, I vI vuil maken, l>cvuilen;
fig bezoedelen, bekladc1en; II ~rsi, ,'r
zich vuil maken, zich bezoedelen; z:ch
met schande beladen.
Inspera'blle, agg niet te verwachten.
Insperatamente, avv tegcn a1le hoop in, OIlverhoopt.
Insperato, agg onverhoopt, onvcrwacht.
Inspessamento, m verdikking; venlichting.
inspessare, ~ire, vt verdikken, verdichten;
II vi & ~rsi, vr zich verdikken, verdichten, condenseeren.
inspettore, m & zie ispettore &.
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inspira'blle, agg inadembaar.
inspirare, vt inac1erncn; ingevE'n, inspireeren.
inspirazione, I inac1eming; ingeving, inspiratie.
Inspruc, m Innsbruck.
insta'bile, agg onbestendig, onstandvastig;
wankelbaar, labiel; la ~ sorte, het grillige lot.
instabilitit, f onbestendigheid, onstandvastigheid; wankelbaarheicl.
instabilmente, avv onhestenclig, onvast;
wankelmoeelig.
install are, vt installeeren, zie 'insed,:are.
installazione, I bevestiging in een arnbt, installatie.
instanca'blle; agg onvermoeibaar.
instancabilitit, I onvermoeibaarheid.
instancabilmente, avv onvermoeibaar, Ollvermociel, rusteloos,
instanta'neo, agg zic istantaneo.
instaurare, vt instellen, weer oprichtcn; vernieuwen.
instaurazlone, m instelling, wederoprichting,
insterilire, I vi onvruchtbaar worden; II vt
onvruchtbaar maken; steriliseeren.

Instigare, vt zie istigare.
instillare, vt inelruppelen; ingeven, in blazcn.
instituire, vt & zie istituire &.
instivalato, agg gelaarsel.
instolidire, vi dom wordel1.
instradare, vt op weg helpen, op 'tgoe(lc pad
brcngen.
instrulre, vt zie isiruire.
instrumento, m zic istrumC!1to.
in stupid ire, I vt overblllffen; II vi verblllft
staan, worelen.
inslt, avv op, er op, omhoog; tirare ~, omhoog trekken.
insubordinatamente, avv ollgehoorzaam,
weerspannig.
insubordinato, agg ongehoorzaam, weerspannig.
insubordlnazione, f illsuborelillatie, weerspannigheiel, tuchteloosheid,
insuccesso, m mislukking, onvoldoend sueces.
insucldare, insudiciare, I vi vuil makcn, bevuilen, bezoeelelen, bevlckken; II ~rsi, VI'
zich vuil malen, bevuilen, bevlekken.
insuHo, agg ongewoon, ongebruikelijk.
insuetu'dine, I ongewoonte.
insufficiente, agg onvoldoende, ontoereikenrl,
ongeschikt.
insufficienza, I onvolcloendheid; onvoldoenele bekwaamheid.
insufflare, vt l' inblazen, opblazen; jig influisteren, ingeven, inblazen.
insufflazione, I inblazing.
insulare, I agg ()p een eiland wonend, eiland-;
II sost tit eilanelbewoncr.
insulsa'ggine, f zouteloosheid, domheiel,
smakeloosheielj elomme, zoutelooze praat.

intarlatura

insulsamente, avv insulso, agg ZOl1tE'lOOS,
flauw; dwaas.
insultante, agg beleeLligcnd, hoolleIlll.
insultare, vt beleedigen, hoonen.
insultatore, m beleediger.
insulto, m beleediging, hoon, sma ad;
aanval; toeval; X overrompeling; ~ di tosse,
hoestbui; insulti nervosi, pi zentnvtoevallen.
insupera'bile, agg onoverkomelijk; onoverwinnelijk; onovertrefbaar.
insuperato, agg onovertroffcn, onoverwonnen.
insuperbimento, m trots, hoogmoecl.
insuperbire, I vi trotsch, hoogmoedig maken;
II vi & ~rsi, vr trotsch, hoogmoedig
worden of zijn.
in8urrezionale, agg oproerig; revolutionnair.
insurrezione, ! opstand.
insussistente, agg niet bestaancl, ongeldig;
niet steekhoudcncl, zwak (bewijs).
insussistenza, f niet-bestaan; onbestaanbaarheid; zwakte (v. bewijs).
intabarrarsi, VI' zich in zijn mantel hullen.
intaccamento, m insnijding, inkerving.
intaccare, I vt een inkerving, insnijding maken, inkerven; stomp, schaardig makeIl,
aantasten; jig aantasten, aansnijden; beleedigen, kwetsen; ~ la dote della moglie,
den bruidsschat cJer vrouw aantasten; ~
/'01l0re, de eer aantasten; II vi hakkelend,
moeilijk spreken.
intaccatura, I insnijeling, inkerving, kerf.
intacco, m insnijding, snede; beleecliging,
kwetsing, beschacliging.
intagliare, vt insnijden, uitsteken, graveeren
(in hout, steen &); houtsnijelen.
intagllato, agg uitgesneden, gestokcn; (agg)
pietra intagliata, hoI uitgesneelen steen.
intagllatore, m hOlllsnijder; graveur.
inta'glio, m het hOlltsnijelen; graveerkunst;
ingesneelen relicfwerk; pl'Ofiel.
.
intanagliare, t't met (gloeiendc) tangen )mijpen, pijnigen.
intanarsi, vr in cell hoI kruil'en; zich 01'sluiten.
intanfire, vi mnf, tluf worden; lig beschimmelen.
intangi'bile, agg onaantastbaar.
intanto, avv inmiddels, intusschen, michIelerwijl; evenwcl, toch; elus; diceva queste
parole e ~ rideva, hij zeide deze woorden
en lachte erbij; ~ questo ,) latta, clat is
dus afgedaan; ~ ehe, terwijl.
intarlare, vi wonnstekig worden (hollt);
doorelenhoutwormaangetast worden; hoI
worelen (tanden).
intarlato, agg wormstekig, door de mot aangetast; hoI, slecht (van tanden); vermolmel.
Intarlatura, I wormste1dgheid, vennolming;
wormgaatjes.

r
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intarmare, vi door de mijt oj door de motten

integumento, m beklcedsd, bedckking; omhulse!.

aangetast zijn.

intarsiamento, m het inlcggcn van hou twerk.

intarsiare, vi inleggen, opleggen (hout); fig
invlechten.

intarsiato, p pass & agg met veclkleurig hout
ingelegd.

intarsiatore, in houtinl<'gg<'r.
intarsiatura, f ingelegd houtwerk.
inta'rsio, m inlegwerk van hout en parelmoer.

intartarirsi, vr zich met wijnsteen bedekken.
intasamento, m verstopping van kanaal,
buis; verstoptheid in den neus.

intasare, I vi verstoppen; II vi &

~rsi, vr
ver5topt worden; cen neusverkoudheid
opdoen.
intasato, agg verstopt; l' verkoudell.
intasatura, t v('rstopping, verstoptheid; verkoudheid.
intascare, vi in den zak stcken; opstekcn,
verdienen.
intassellare, vt met stukjes hout of steen
verstellen, versieren.
intatto, agg intact, onaangeroerd, ongeschonden, onverlet; fig vlekkeloos.
intavolare, I vi met planken beleggen, bevloeren; met houtwerk beklceden; beginnen, opzetten (zaken, een gesprek); ~
una composizione, cen muziekstuk in partituur brengen;
'it'lta questione, een
vraa g ter tafel brengcn; II vi de s tukkcn
(schijven) opzetten (schaak-, damspcl);
remise spelen, de partij onbeslist laten.
intavolato, I m bckleelling met planken, beschot, lambrizeering; planken vloer; II
p pass van intavolare.
intavolatura, t zie intavolalo; J' tablatuur,
tabulatuur.
intedescare, I vi venluitschen; II ~rsi, vr
verduitschen, Duitsche gewoonten &
aannemen.
integerrlmo, agg geheel vlckkeloos, uiterst
rechtschapen.
integrate, I agg gehcel, volkomen; integreerend, cen geheel uitmakend (met
andere deelen); wezenlijk; calcolo ~, integraalrekening; II sost m integraal.
integratmente, avv gehcel en al; onafscheiclelijk.
integrante, agg wezenlijk, tot het gehcc1 behoorend, in tegreerend.
integrare, vi volledig maken, gehecl maken;
integreeren.
integrazione, t integratic; volledig making,
aanvulling tot cen gehee!.
integritii, f integriteit, ongesehondcnheid;
volledigheid; onkrcukbaarhei(l, rechtschapenheid.
integro, i'ntegro, agg ongerept, onkreukbaar;
rech tschapen; zuiver, ongesehonden.
1".1

intetaiare, vt op den wecfstoel spannen; dock
opspannen (op een raam); fig plannen
maken, op touw zetten, beramen.
inteUettivamente, avv verstandelijk.
intellettivo, agg vcrstandelijk, verstands-.
intelletto, m verstand, vernuft, kenvermogen; begrip, gf'voel, zin; F verstamlig,
kundig persoon; uno dei pH. nobili illieUetti del paese, een der knapste koppen
van het land; non ha ~ alcuno delle cose
genlili, hij heeft niet het minste gevoel
voor aardigheden.
intellettuate, agg verstandelijk, geestelijk,
intellcctuee!.
inteUettualita, f vcrstandelijkheid.
intellettuatmente, avv intellectueel, vcrstandelijk, gcestelijk.
intelligente, agg verstandig, slim, intelligent;
sehrander, bekwaam.
intelligenza, f verstand, bevattelijkheid;
schranderheid; slimheid; grondige kennis
(v. e. yak); kunst, ervaring; kennis, begrip; verstandhouding; ,J,. signaalvlag; het
signaal: "begrepen"; gli intelligenze celesti,
de hemelsehe geesten; la suprema ~, het
Hoogste Verstand, God; esser d'~, che ... ,
het er over cens zijn, c1a t ... ; a maggiore ~
diro che ... , tot beter begrip, zal ik u zeggen, dat ... ; passava tra loro una buolla ~,
er bestond tusschen hen eene goede vcrs tandhouding.
intelligi'bile, agg verstaanbaar, begrijpelijk,
bevattelijk.
intelliglbilita, t verstaanbaarheid, begrijpelijkheid.
inteIligibllmente, avv verstaanbaar, begrijpelijk.
intemerata, t hevige uitval, strafpredikatie,
F uitbrander, lange voordraeht zonder
einde.
intemeratamente, avv intemerato, agg vlekkeloos, rechtschapcn, rein van geweten.
intemperante, agg ~antemente, avv onmatig, teugelloos.
intemperanza, f onmatigheid; het zieh te
buiten gaan.
intemperatamente, avv intemperato, agg Ollmatig, mateloos.
intemperie, t of f PZ ongestadigheicl, guarheid van het weer, weer en wind.
intempestlvamente, avv ontijdig, te onpas.
intempestivita, t ontijcligheid.
intempestivo, agg ontijdig, ongelegcn.
intendente, I m intendant, beheerder, rentmeester; dir, c~eur van kunsLnstdling;
kenner (v. schilderijen &); ~ militare,
X militair intendant; II p pres (van intendere) kundig, ervaren (in iets).
intendimza, f opzicht, beheer; X intendance.
intend ere, I vt begrijpen, verstaani vatten,
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opvatten, inzien; verstaan, hooren, vernemen; van plan, voornClnens zijn; erop
staan dat, uitdrukkelijk, verlangen; ~
per aria, terstond verstaan, vernemen &;
~ a mezzo, ten halve verstaan, begrijpen
&; roo...; a rovescio, verkeerd verstaan, begrijpen &; non ~ a sardo, F zich iets geen
tweemaal laten zeggen, dadelijk begrijpen; quando parla non si la ~, als bij
spreekt kan men hem niet verstaan; intendo eke lei si dispone a laseiarci, ik verneem ,lat gij van plan zijt ons te verlaten;
non hai inteso il campanella? hebt gij de
schel niet gehoord? intende di non pagarmi,
hij is van plan mij niet te betalen; intentio
eke lei non si muova di casa, ik sta erop
dat gij het huis niet verlaat; intenderla
male, zich niet laten welgevallen; la intenda! m'intenda! intendiamoci! verstaat
ge mij! hebt ge verstaan, begrepen! pas
op!; illtendiamoci (bene), laten wij elkaar
goed verstaan; darsi ad ~, zich verbeelden, zich in 't hoofd zetten; lar ~ ad uno,
iem. weten laten; larsi ~, zich laten hoo1'en; fare, lasciare ----, te verstaan geven,
aanduiden; II ~rsi, vr zich ergens op
verstaan, kennis hebben, verstand hebben; m' intend' io, F ik weet weI wat ik te
zeggen, te doen heb.
intende'vole, agg begrijpelijk, bevattelijI<.
intendimento, m begrip, inzicht, verstand;
bevattingsvermogen; duidelijkheid; zin,
bedoeling; plan, doel; l'~ della legge, de
geest, de bedoeling der wet; verilti di
di/licile ~, moeilijk te begrijpen waarheid.
intenditore, m verstaander; kenner, kun(Jige; (pro v) a buon intenditor pocke parole,
een goed verstaander heef( maar cen
half woord noodig.
intenebramento, m ve1'duistering, beneveling; verwarring_
intenebrare, vt verduisteren, benevclen; verwarren.
intenerimento, m het zacht, week maken;
lig verteedering, deernis.
intenerire, I vt teer, zacht, week maken; fig
deernis opwekken, verteederen; II ~rsi,
vr week, zacht, murw worden; Jig ontroerd, bewogen, vertcedenl wonlell; deernis gevoelen.
intenerito, p pass & agg ontrocrd, vertecclerd, vol meclelijden.
intensamente, avv hcyig, krachtig, ingespannen.
intensione, I inspanning, illwendige kracht
oj sterkte, hevigheid; inhoud, innerlijke
waarae.
Intensita, I sterkte, kracht, inspanning, hevigheid, illtensiteit.
intensivamente, avv zie 1·ntensamente.
Intensivo, agg in zijn innerlijke kracht be-
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schouwd; sterk, hevig, krachtig, intensief (cu!tuur &); suono ~, doordringende,
heldere toon.
intenso, agg ingespannen, hevig, in-, doordringend; amore ~, hevige, vurige liefcle;
jreddo ~, doordringende koude; odio ~,
gloeiende haat.
intenta'bile, agg niet te bcproeven, niet te
wagen, onbegonncn.
intentamente, avv opletten<l, aan(lachtig.
intentare, vi bcproeven; t'1 aandoen, aanhangig maken (een proces).
intentato, I p pass van intentare; II agg onbeproefd; ondoorvorsch t.
intento, I m plan, doel, voornemen; II agg
opmerkzaam, oplettend, gespanllen, gerieht op; gencigd tot; ~ a guadagni, helust op winst.
intenzionale, agg bedoeld; opzettelijk.
intenzionalmente, avv met cen (bepaalde)
bedoeling; opzettelijI<.
intenzionato, agg van plan zijnc1, voornemens; bene, male ~, goed, slecht gezind;
met goede, slechte voornemens.
intenzionc, f plan, voornemen; bedoeling;
ko l' ~ d'andarmene, ik ben van plan heen
te gaan; secondo la ~, naar gelang van
omstandigheden.
intepidire, vt zie intiepidire.
interamente, avv geheel, geheel en aL
interbina'rio, m ruimte tusschen de sporen.
intercalare, I vt inlasschen, tnsschenvoegen,
er invoegen; II agg ingelascht; g1;orno ~,
sehrikkeldag; verso ~, herhalingsrijm, refrein; III sost m refrein, altijd herhaal,l
gezegde; stopwoonlje; derticnde volle
maan (eens in de drie jaar).
intercalazione, I inlassching.
intercapedine, I interval; L. kleine rllimte
tusschen twee mllren 0/ daken.
intercedere, vi tusschenbeide komen; liggen
tusschen; ~ per aleuno, een goed woonljc
voor iem. doen, iemands voorspraak zijll.
interceditrice, I bemiddelaarster, voorspraak.
[middeld; tusschen gelegen.
interceduto, intercesso, p pass & agg beintercessione, I tnsschenkomst, bemiddeling, voorspraak.
intercessore, m bemiddelaar, voorspraak.
intercettare, vt den weg versperrell; onderscheppen (licht, brieven); afsnijden ("('1'hindingen); buiten omloop brengen (geld).
intercetto, agg onderschept; versperd, belemmenl; tinee intereet/c, begrensde lijnen.
intercezione, f onderschepping; onderbreking.
interchiu'dere, vt insluiten, in 't midden nemen; uitsluiten, beletten, versperren.
interci'dere, vt midden doorsnijden; afsnijden.
intercisione, t doorsnijding; insnijding; afsnijding, onderbreking.
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interciso

Interclso, p pass (van intercidere) & agg door- interiettivo, agg tusschcngevoegd; (Gram)
gesneden;
(polsslag).

~

ingesneden; intermitteerend

Intercolo'nnio, intercolu'nnio, m

A

als tusschenwerpsel gebruikt.

Interlezlone, I (Gram) tusschenwerpsel.
ruimte i'nterim, m tusschcntijd; tusschenregeering,

tusschen twce zuilen.

interim.

interinalmente, avv ad interim, tijdelijk,
Intercostale, a,gg tusschen de ribbcll.
voorloopig; intusschen.
Intercuta'neo, agg onderhuidsch.
interdetto, 1m vcrbod; RK intenlikt; groote interinato, m intcrimaat, tusschenbcstnur,
kerkban; plaatsing onder curatcele; II p
pas .. (v. interdire) & agg verboden; met
bet interdict belegd; onder curateele gesteld; vervallen verklaard (van burgerschapsrechten).
Interdlre, vt verbieden; RK het interdikt
(over cen land, stad &) uitspreken; onder
curatcele stellen; schorsen (in ambt); vervallen verklaren (van burgerschapsrechten).
Interdlzlone, m belegging met het interdict;
schorsing (in ambt); verbod (v. e. boek &);
ontneming (v. e. bevoegdheid); onder curateele stelling.
interessamento, m belangstelling; $ dcelneming, aandcel.
Interessante, agg belangrijk, gewichtig; belangwekkend, interessant; essere in istato
,...", in belangwckkclldc omstandighedcn
verkeeren, zwanger zijn.
Interessare, I vt belangstelling inboezemcn,
interesseeren; van belang zijn; aangaan,
rakell, betreffen; '" UIIO ill un trallico,
iem. doen deelhebben in een handelszaak;
II vi belangrijk zijn; interessa a tutti, het
is voor allen van belang; III -rsi, VI'
belang stellen in; geld steken in.
Interessatamente, avv uit eigenbelang.
Interessato, I agg bclanghebbend, betrokken
in; baatzuchtig; II sost m belanghcbbendc;
deelgenoot, deelhebber.
Interesse, m belang, aandeel; deelneming,
belangstelling; winst, interest; eigenbelang, baatzucht; winstbejag; moti1JO d'-,
reden van eigenbelang; regola d'-, interestberekening; - composto, samengestelde interest; alldato a Roma per interessi, hij is voor zaken naar Rome gegaan; badare ai propl'i interessi, op zijn
belangen bedacht zijn; destare - , belangstelling opwekken, de opmerkzaamheid trekken; lar Uti buOtl - , een goeden
interest maken; prendere - in, belang
stellen in.
Interessosamente, avv uit cigenbelang, op
eigenbaatzuchtige wijze.
Interessoso, avv baatzuchtig.
Interezza, t ongeschondenheid, volkomenheidi rechtschapenheid; '" del senno, volle
verstand.
interferenza, t interferentie (der lichtstralen).
interfogUare, vt doorschieten (een boek met
witte bladen),

e

waarneming.

interino, agg tusschcntijdsch, voorloopig, ad
interim; medico - , plaatsvervangend geneesheer.

interlora, I pl binncnste, ingewand.
interiore, I agg binnenst, innerlijk, illwCIldig; l'uomo - , de inwendige mensch;
vita - , innerlijk leven; II sost m het inwendige, binnenste; innerlijk; huiselijke
kring, interieur; interiori, ,pi ingewanden.
interiormente, avv inwendig, van binnen.
interito, agg kaarsrecht, stijf als cen lat.
interli'nea, t interlinie, ruimte tusschen
twee regels, regel wit.
Interlineare, I agg tusschen de rcgels geschreven 01 gedrukt, interlineair; II vi
tusschen de regels schrijven; wit tusschen
de regels zetten.
interlocutore, m spreker; aangesprokcne.
interlocutorio, agg !'1 interlocutoir, gedecltelijk; sentenza interlocutoria, t tusschenvonnis, beslissing in een bijzaak van het
proces.
interlocuzione, I !'1 voorloopig vonnis; samenspraak.
interloquire, vi medespreken, zich in een
gesprek rnengen.
intermedla'rio, I agg tusschenkomend, tusschenliggend, tusschen-; II sost m tusschenpersoon, bemiddelaar.
intermildio, I 1n intermezzo; II agg er tusschenliggend, tusschengelegen; middelste,
middel-.
interme'ttere, I vt onclerbreken, doen 01'houden, ophouden te docn; II vi onregelmatig worden (v. d. pols).
intermezzo, m intermezzoo; pauzc, entr'
acte; tusschen bedrijf.
intermlna'blle, agg eindeloos.
Interminato, agg zonder grenzen; onafgemaakt, onbeeindigd.
intermissione, t onderbreking, storing; 't ophouden.
intermittente, agg onderbrekend, tusschenpoozend; lebbre "', wisselkoorts, intermitteerende koorts; polso "', onregelmatige pols.
intermlttenza, I tijdelijke afbreking, onderbreking; uitblijving.
internamente, avv inwendig, innerlijk, in het
binnenste.
Internare, I vt indrijven, diep in 't binnenste
doen dringen; in 't binnenste van 't land
~enden, intemeereni II --rsi, vr diep in
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't binnenste dringen, zich verdiepen, er
gelden; ~ appello of ricorso, t't appel aanin reiken; ~rsi n~lla parte, zich geheel
teekenen; II ~rsi, ,'r tusschenbeide komet zijn rol vercenzelvigen; uno se ne
men, bemiddelend optreden; zich plaatinterna, iem. verdiept zich ill iets, wijdt
sen tusschen.
zieh met vecl ijver aall iets.
interpositore, m bemidcle1aar, tusschenperinternato, m geinterneenle.
soon.
internazionale, I agg intcrnationaal; II I~, interposizione, / tusschenplaatsillg; tusf de Internatiollale (intemationale, socisChenvoeging; Jigging ill 't midden; healistische arbeidersverceniging en haar
middeling, tusschenkomst; ~ di tempo,
strijdlied).
vertraging.
interno, I agg binnenst, innerlijk, inwendig; interposto, agg & p pass bemiddelenc1; perintern; alunni intcrni, inwonende leersana intcrposta, als bemiddelaar optrclingen; commercia
,binnenlanclsche
dend persoon; per intcrpasta persona, door
handel; mare ~, binnenzee; terra interna,
een tusschenpersooll, door bemicldeling
binnenland; voce interna, innerlijke, in-van een dercle.
wendige stem; II sost m het binnenste in- interpunzione, / interpunctie, plaatsing der
wendige; binnenruimte; het binnenlancl;
leesteekens; segno d'~, leesteeken.
/' ~ dell' animo, het inwendige gemoeds- interramento, m opvnlling met aarde, grond;
leven; ministra dell' ~, minister van binverzanding, zandbank.
nenlandsche zaken.
interrare, I vt in de aarde, den grond steken,
internOdio, m ~ stengellid; (Anal) gewrichtsmet aarde, zand vullen; (het laken)
afstand, vingellid.
met voldersaarde inwrijven; doen verinternunziatura, / ambt, zetel van een interzanclen of aanslibben; ophoogen (lanel,
nuntius.
een rivierbed); begraven; II ~rsi, VI' verinternu'nzio, m internuntius.
zanden, aanslibben; zich met aarde vui!
intero, I agg geheel, gansch, volledig, onver·
maken; X zich ingraven; zich begraven.
let; cavallo ~, niet gecastreerd paarel; interregno, m interregnum, tusschenregeehengst; festa intera, hoog feest, groot
ring.
feest, dat geheel als Zondag moet wor- interrimento, m verzancling; zanclbank.
den gevierd; intera jiducia, onbeperkt interrire, vt zie interrare.
vertrouwen; magistrato ~,rechtschapen, interrogante, I p pres van interraga.l'e; II sost
onkreukbaar ambtenaar; moneta intera,
m ondervrager.
groot geld; ci vollero mille lire intere, er interrogare, vt ondervragen, raadplegen; ~
waren voluit e1uizencllire voor noodig; II
la mente, met zijn verst and te rade gaan.
sost m l'''-', het geheel, alles te zamen; interrogativamente, avv vragenderwijs, in
sottrarre dall' ~, van het gehee1, het totaal
vragenden zin.
aftrekken; per ~, gehee1 en al.
interrogativo, agg vragend, vraag-; punta ~,
interpellante, m interpellant.
vraagteeken.
interpellanza, f interpellatie; 1'1 somma tie, interrogato, I p pass van interrogare; II sost
gerechtelijke dagvaarding.
m ondervraagde.
interpellare, vt interpelleeren; om ophelcle-. interrogatore, I m ~trice, .f ondervrager;
ringen vragen; t't sommceren, voor 't ge-vraagster; II agg ondervragend.
recht dagen.
interrogatOrio, m verhoor; ~ dei testimoni,
interpetrare, vt uitleggen, verklarcn, opgetuigenverhoor.
vatten; vertolken'.
interrogazione, t ondervraging, verhoor;
interpetratlvo, agg uitleggencl, verklarend,
vraag.
vertolkend,
interro'mpere, vt onderbreken, in de rede
interpetratore, m uitlegger, verklaarder.
vallen, belemmeren (verkeer), afsnijden;
interpetrazione, f uitlegging, verklaring,
uitscheiden (met werken), afbreken.
vertolking.
interrottamente, avv met onderbrekingen,
interpetre, m uitiegger, verklaarder, vermet tusschenpoozen; te hooi en te gras.
tolker; tolk.
interrotto, p pass & agg onderbroken; Pioginterpolamento, m inlassching, interpolatie.
gia interrotta, nu en dan ophoudende
interpolare, vt inlasschen, tusschen voegen,
regen, niet aanhoudende regen.
interpoleeren.
interruttore, m onderbreker; K stroombreinterpolatamente, avv met tusschenpoozen,
ker.
onderbrekingen.
interruzione, / onderbreking, afbreking (v.
interpolazione, / inlassching, tusschenvoe't gesprek); tijdelijke stilstand; rust, rustging, interpolatie; tusschengevoegd woord
poos; pauze.
0/ gedeeite.
intersecamento, m kruising, snij(ling (van
interporre, I vt tusschenplaatsen, plaatsen, I straten, wegen); kruispunt, snijpunt.
zett!'n tusschen; tusschenvoegeni cloen intersecare, I vI clOQr ll)iddeI! snijdeni jig
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snijden (van lijnen); II '-""'1'si, VI' elkander
kruisen, snijden.
intersecazione, t doorsnijding; snijding (van
lijnen, cirkels &).
intersezione, f snijpunt; snijding (v. lijnen,
vlakken &).
intersti'zio, m tusschenruimtc; rustpunt,
pauze.
intertenere, I vt aangenaam ollclerhouden,
den tijd verdrijven, vermaken; II ~1'si, vr
zich vermaken, den tijd verdrijvcn.
intertenimento, m ondcrhoucl; tijdvcrdrijf.
intertropicale, agg tusschen ele kcerkringen
liggend of grociend, tropisch.
intervallo, In interval, tusschenruimte, afstand, tusschentijd; J' interval, rllimte
tusschen twee tonen; X afstand tusschen twee troepcnafdeelingen; lucidi intervalli, pi helckre oogcnblikken (v. c.
krankzinnige) .
Interveniente, I agg tusschcntreclend; tusschenbeide komend, bemiddelelld; II
sost m 1'1 inilcrvcllient, bemicldelaar,
scheidsman.
intervenire, vi zich voordoen, voorvallen,
gebeuren; bijwollen, tegenwoordig Zijll;
tusschenbeide komen, bijspringen.
intervimto, m tegenwoonligheid; inmenging,
tusschenkomst, bemiddeling.
intervista, t samenkomst, ontmoeting, onderhoud; interview, vraaggesprek.
intervistare, vt OlHlervragen, uitvragen, interviewen.
[terviewer.
intervistatore, m uitvrager, onclervrager, ininter vivos, (Lat) onder levenclen.
interzare, vt zie ril1terzare.
intesa, I geheime verstanclhouding, overeenkomst; darsi l'~ di lare qc, afspreken om
iets te doen; star sull' ,...." zich op de
hoogte houden, zijn ooren de kost gevcn,
afluisteren, nauwkeurig opletten.
inteso, p pass (van intendere) & agg verstaan, begrepen; ben ,...." wei te verstaan,
natuurlijk, onder voorwaarcle dat; bene,
male ~, goed, slecht gevonden, opgevat;
siamo intesi, wij zijn het dus eens; dat is
afgesproken; non darsene per ,...." doen
alsof men ergens niets van weet, er geen
acht op slaan; zie ook valuta.
intessere, vi inweven, invlechten, vlechten;
~ lodi a una persuna, iem. met lof overladen.
intessitura, I invlechting, inweving; weefsel;
samenweefsel; vlechtsel.
Intestare, I vt met de kopeinden aaneenvoegen, tegen elkaar leggen; met het
kopeinde bevestigen; $ een hoof<1 in 't
grootboek geven, een rekening op iemands
naam openen; een hoofd boven bladzijden
schrijven; II ~rsi, vr zich (iets) in 't
hoofd zetten, hardnekkig vasthouden

aan.

intimorito

intestato, I 1) pags van intestare; II agg

I

hardnekkig, stijfhoofdig, eigenzinnig, 2 t'1
zonder testament (gestorven); erede ab~,
rechtmatige (niet bij testament aangewezen) erfgenaam.
intestatura, I aaneenvocging (met de kopeinden); stoot; verankering (v. e. ketting
in "en muur &); opschrift, hooM (van
brief, in 't grootboek &); koptitel; inschrijving in 't grootboek; hanlnckkigheid, eigenzinnigheicl, stijfhoofdigheid.
intestazione, t inschrijving in 't grootboek;
hoofd van brief.
intestinale, agg ingewands-, darm-.
intestIno, tit I clarm; ingewand; ,...., cieco,
blinde darm; II agg inwendig, binnelllandsch; guerra infestina, burgeroorlog.
intiepidire, I vt lauw makell; II vi & ~rsi, ,'Y
lauw worden; fig verkoe1ell.
intiero, agg zic inlero.
intignare, vi & """rsi, vr clo~r (le lllotten aangetast worden, de mot krijgE'n.
intignatura, I de mot, motplek, motgaatje.
intignosIre, I vt schurftig maken; II vi schurltig WOrdell.
intimamente, avv cliep, in zijn binnenste, inwendig; intiem, vertrouwclijk; idee ro..J
connesse, ten nauwste met c1kander verbonden ideeen~
intimare, vt vaststellen, aanzeggcn; voorschrijven, bevelen; SOInlneeren, dagvaar~
den; m' intimo di usc ire, hij gelastte mij
11aar buiten te gaan; ~ la guerra, dan
oorlog verklaren.
intimazione, f aanzegging; aankondiging;
bevel, aaIlluaning, sOlnnlatie;
di
guerra, oorlogsverklaring.
intimidazione, I intimidimento, tit vreesaanjaging, bangmaking.
intimidIre, I "t intimideeren, bang maken,
vrees aanjagen; II vi & ~rsi, bang zijll,
bevreesd worden.
intimitit, I innigheid, vertrouwelijkheicl; vertrouwelijke omgang.
i'ntimo, agg innerlijk, binnenste; dieper
(oorzaak); intiem, innig; vertrouwelijk;
amico ,...." boezemvricnd; Ie intime parti
dell' AI/rica, de binnenste gedeelten van
A frika; sensa,...., della Scrittura, de diepere
zin van de Schrift; vita intima, het innerlijk leven (van den mensch); het buiselijk
leven, familieleven; II sost m I het illnerlijke, het inwendige (Ieven der ziel &);
binnenste; 2 vertrouwde, boezemvriend.
intimorimento, m bangmaking, vreesaanjaging; vreesachtigheid.
Intimorire, I vt schrik, vrees aan j agen, verschrikken, bang maken; II vi & ~rsi, vr
bang worden, verschrikken, vreesachtig
zijn.
intimorito, agg verschrikt, bang, vreesachtig.

intimpanire

in transigente

Intimpanire, I vi opblazen; II vi & ,,"",psi, vr intorbare, intorbidare,vt I troebel rnaken, omroeren (in 't water); fig storen, benevelen;
opgeblazen, opgezet worden.
~ la gioia, de vreugde 'lerstoren; II vi &
inti'ngere, I vi indoopen; soppen (brood in
soep); weeken; (fig) ~ in una cosa, aan~si, vr troebel worden, beneveld worden
deel hebben in eell zaak, in de winst
deelen.
inti'ngolo, m ragout, hazepeper; saus.
intinto, agg ingesopt, ingedoopt; geweekt;
fradicio ~, geheel doorweekt, doornat.
intirannire, vi & ~rsi, vr als een tiran, wreed
handelen, regeeren, woeden.
intirizzimento, m verstijving, verkleuming.
intirizzire, I vt doen verstijven, gevoelloos
maken, doen verkleumen; II vi & ~rsi, vr
verstijven, verkleumen, gevoelloos worden (door de koude).
intirizzito, agg verstijfe!, verkleumd, dood
(v. de kou); stijf; camminare tutto ~, 100pen alsof men een bezemsteel had ingeslikt.
intisichire, vi, ~rsi, vr teringachtig wordell;
de tering krijgen; wegteren, wegkwijnen,
fig verkwijnen, verwelken.
intitolare, I vt betitelen, een titt! gevcn;
noemen; toewijden, opdragen; II ,-...,..,Ysi,
zich noemen, heeten.
intitolazione, f betiteling, benaming; titel,
opschrift.
intollera'bile, agg intollerabilmente, avv ondraaglijk, onduldbaar.
Intollerando, agg onduldbaar, ontoelaatbaar.
Intollerante, agg onverdraagzaam, ongeduldig; ~ del freddo, zeer ge'loelig voor kOtl,
geen kou kunnende vere!ragen.
intolleranza, f onverdraagzaamheie!; gebrck aall wcerstallds'lermogen (tegen
pijn).
Intonacare, vt eell muur de laatste pleistering geven, kalken.
intonaco, m laatste bepleistering, afwerking
van een mum; fig blanketsel, verf (op
gezicht).
intonare, I vt aanheffen (gezang), J den toon
aangeven; stemrnen (eell muziekinstrument); II vi luie! schreeuwen, duidelijk
uitspreken; weerklinken.
intonatura, Intonazione, f het aanheffen van
een lied, aangeven van den toon, het in
den juisten toon brellgen; voorspel (op
cen orgel).
[tast.
intonchlato, agg door korenwormen aangeIntonso, agg ongeschoren; onafgesneden
(van den rand van boeken).
Intontire, I vt dom, suf, verwanl maken;
II vi dom, suf WOrdell.
Intoppare, I vt (iem.) treffen, toevallig ontmoeten, (op iem.) stooten; II vi stooten,
struikelen; ~ in una diificolta, op een
moeilijkheid stooten; ~ in un sasso, over
een steen struikclen.
Intoppo, m ontmoeting; hinderpaal, be1etsel;
fig zwarigheid, oponthoud.

(de blik, het oog), verduisteren, betrekken (de luch~); it tempo s'inlorbida, het
weer wordt donker, somber.
intormentimento, m stijfheid, gevoelloosheid, verdooving van ledematen.
intormertlre, I vi stijf, gevoelloo3 worden,
verdooven; inslapen (ledematen); II vi
stijf, gevoelloos maken; Jig suf, verward,
bescbaamd maken.
lntornlare, vt omringen.
intorno, I prep (verbonden met a, di of da)
om, rondom; ongeveer, orntrent; over;
""'-' a cento lire, ongeveer honderd lire; ,-.,
al monte, om den berg heen; parlare ~ a,
spreken over; stare sempre ~ a uno, altijd
om iem. heen zijn, iem. 'leellastig 'lallen;
II avv ornheen; rOnd0I11, ill den onltrek; Iii
~J costa --.,., in die streek, ginds; daar
oluheen; all' -..-, d'~, rOndOIl1,

heen; d'ogHi

er 0111

~,

van aile kanten; III (agg)
Ie personc ~ applaudivann, de mellschcn
rondom applaudisseerdell.
intorpldimento, m verdooving.
intorpidire, I vt gevoelloos maken; verdooven, 'lerstompen; II vi gevoelloos worden,
verdooven, afstompeIl; intorpidisce ringegno, de geest, het verst and verstompt.
intoscanlrsl, vr cen Toskaner worden. Toskaansche manieren, taal aanIlemen.
Intosslcare, vt vergiftigcn.
intostlre, vi stijf, stram, hard wordell; verhard(;n.
intostito, agg stijf, stram, stevig.
intra, prep tusschen; ess::1' ,--, due, tusschcn
ja en neen zweven.
intrabiccolarsi, vr (ergens) opstijgen met
ge'laar van vall en.
intraco'rrere, vi (er) tusschen loopen.
intraducl'blle, agg onvertaalbaar.
intraflnefatta, avv plotseling, in pen oogwenk; dadelijk, bot er bovenop.
intralasclare, zie tralasciare.
intralciamento, 111 verwarring, venvikkcling, ingewikkelc\e zaak.
intralclare, I vt verwarren, verwikkelen, ,loor
elkander gooien; m'inlralcia ogni mio
a/fare, bij hrengt al wat ik doe in de war;
II .-.....rsi, vy zich venvarrCil, vervnkkelen,
in wanorde geraken.
intralciato, agg verward, ingewikke1d.

intralciatura, f zieintralciamm/o.
Intramesso, m tusschengerecht.
intramezzare, zie tramez~are.
intramezzo, m tusschellschot; tusschenstuk,
middenstuk.

intransigente, I agg onverzoenlijk, niet genegen tot schipperen; intransigent;

sost m onverzoenlijke, intransigent.

II
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intransigenza, f onverzettelijkhcid,

onver-

zoenlijkheicl.

intransitivo, agg (Gram) onovergankclijk, in-

intrepido, a.gg onversaagcl, onverschrokkcn.
intricare, zic illtrigare.
intricatamente, avv intricato, agg verward,
ingewikkeld.

transi tieL

intraprendente, agg onderncmcncl,

intri'dere, vt knedcn, tot pap mak('n (meel
&); weeken; fig vuil makell, besmeuren.
waaghalzig.
intraprendere, vt onderncmen, aannemen intrigamento, m verwikkeling, verwarring.
(werk); ~ "'l{~ ca.-riera, cen loopbaan kie- intrigante, I '" illtrigant, konkc1aar, inzen, inslaan; ~ UJla, via, cell weg inslaan.
dringer; II agg intrigecrencl, konke1enc\;
intraprendimento, 11t ondcrnerr:ing, aanncverwarrend.
ming (van wcrk); inslaan (van cen weg); intrigare, I vi verwikkc1cn, in vcrwarring
aanvaarden (van een loopbaan).
brengen, hindercn; storen; II vi intrigecintraprendltore, m ondernemer, aannemer;
ren, konkelcn, knipen; III ~rsi, vr zich
koen,

II agg onderllenlclH1; aannelllerS-, bouw-;
societ« inlraprcnditricc, bouwlJlaatschapintrapresa, f (moeilijke) onderneming. [pij.
intrasgredi'bile, agg onovcrschrijdbaar.
intratta'bile, agg onhanc1elbaar, ongenaakbaar, onbuigbaar, strocf, Horsch; mocilijk
te bewerken.

intrattabi\ita, f ollhandelbaarhcicl, stroefh~id;

norschheicl; hanlheid.

intrattanto, avv zie intallto.
intrattenere, I vt I op-, tcrughouclen, latcH
,vachten, vertragen; :z olHlcrhoudell, aangenaam bczighoudcn, vennakcn; 3 hckostigen, onderhouden, vocden; II ~rsi,
vr zich aangcnaalll bezighoudcn, goed
onderhoudcn (met iem., iets).
intrattenimento, 111 on(lerhoud tij(lverdrijf;
oponthoud.
intra(v)vedere, vt cven zicn, vluchtig zien,
zien doorschelllC'ren; vf'nnOedcll.
intraversare, vt ,loorkruiscll, doorsnijdt'n;
d\vars leggen; I ig dwarsboOlllCll; dwars
ploegen; voor clc twecdc maal pl02gen.
intraversato, agg ovcr elkaar liggend, elkaar
kruisend; vcrhindenl, bclet; due chiavi
illtraversalc, IZ! twec gekruiste sleutcls.
intraversatura, f het dwars over e1kaar liggen; kruising, clwarsstrecp; fig hinckrpaal,
beletscl.
intravvenire, vi gebeuren, yoorvallen.
intrecciamento, '" inecnvkchting, verbillding.
intrecciare, vt inccnviechtcn; ovcr elkaar
slaan, kruiscn (annen, bcenen); door
clkaar slingeren (bij cen clans); ~ Ulla
corOlla, cen krans vlcchtcn.
intrecciato, p pass & agg clooreengcslingercl,
ineengevloch ten.
intrecciatura, doorccnslingcring, clooreenvlechting, verbinding; ~ di capelli, haartooi, kapsel.
intre'ccio, 111 verwikkding, samcnhang (v.
gebeurtenisscn); in trige; salllCll \' lech tscl,
vlechtwerk, wedsel.
intremotato, agg vreeselijk, verschrikkelijk.
intrepidamente, avv onversaagd, onverschrokken, met stalen voorhoofd.
intrepidezza, intrepid ita, t onversaagdheid
on verschrokkenheid.
D

t

,

verwarren, verwikkelcll, in wanonIc gcraken; fig zich Inengcll in, zich bCllloeicll
met.
intrigato, agg vcr ward, ingcwikkeld.
intrigo, 111 intrige, kuiperij, konkclarij; verwikkeling, verwarring; intrigizi amorosi, pi
minnarijen; intrighi di Corte, pi hofilltriges.
intrinsecamente, avv inncrlijk, intrinsick.
intrinsecarsi, vr intiem, innig, vcrtrouwclijk
worden.
intrinsechezza, f innigc vricndschap, VNtrouwelijke omgang, nauwe kameraa(lsehap; nauwe vertrollwdhei(1.
intri'nseco, I agg innerlijk, intrinsiek; vcrtrouwd, innig; amico .--., l)OCZenlvriend;
II sost m het inllcrlijkc, illwenclige, kern;
vertroli,vde vriellu, ill tilllUS; tnanca I' "'-',
cle innerlijke waarclc ontbreekt, in zkh
zelf is het niets waard.
intriso, I p pas,' (van intridcre) & agg gekneed, tot pap gemaakt; geweekt; vuil,
Hat van; Inani intrise d'i sangue, lnct
blocd besmeurde handen; II sost 11t deeg;
stukadoorskalk; fig mcngelmocs.
intristire, vi slceht, boos w0nlcn; kwijnen,
niet opkomen (planten).
introdotto, I p pass van introdurrc; goed 01'
de hoogte; II sost m zicinlroducimento.
introducimento, m introductic, inbrenging,
invoering, inlciding.
introdurre, I vt invoeren, inste-ken, in<iuwen,
inbrengen; eloen optrcdcn; inleiden in, dc
eerste gronclcll leeren (van een wetensehap); iem. introdueeeren, voorsteJlen;
toegang verschaffen (tot cen huis, een
familie); invocrcn (goecleren); ~ il discorso in una cosa, het gesprek ergens op
brengE'n; ~ in ltSO, in gebruik brengen; II
-..rsi, vr zich indringen, insluipcn, crgcns
in dringen; in gebrnik komen.
introduttivo, agg invocrend, inlciclend.
introduttore, 11t illvoercler, inleider; ~ dcgli
ambasciatori, oppercercmoniemeester.
introduzione, t inbrenging (van een sonde
in een wond); invoer (van goederen); inleiding, voorrede, voorbericht; f ouverture, openingsstuk; introductie; voorstelling; lettera d'~, aanbevelingsbricf.

introgolare

invarcabile

Introgolare, vt vuil maken, bespatten.
Inumanlta, f onmenschelijkheid.
Introltare, vt incasseeren, geld innen.
Inumano, agg onmenschelijk, wreed.
Intrillto, m ingang; introitus, inleiding van Inumare, vt begraven.
de mis, begin; ontvangst; introiti, pi ont- Inumazlone, f begraving, teraardebestelling.
Inumldlre, I vt bevochtigen, vochtig, nat
vangsten, inkomsten.
Intromessa, f zie intromissione.
maken; II ~si, VI' vochtig, nat worden;
Introme'ttere, I vt inbrengen, invoegen, inzich nat maken.
schuiven, insteken; '""-J uno, iem. voor- Inurbanamente, avv onbeleefd, onbeschaafd,
stellen; introduceeren; II ~rsi, VI' zich
grof.
mengen in, inlaten met, afgeven met; Inurbanlta, / onbeleefdheid; lompheid, grofals tusschenpersoon optreden, zijn beheid.
middeling verleenen.
Inurbano, agg onbeleefd, grof; onbeschaafd.
Intromlsslone, f inbrenging, invoering; in- Inusato, agg ongebruikelijk; ongebruikt.
menging; bemiddeling, tusschenkomst. Inusitato, agg buiten gebruik, verouderd;
Intronamento, m verdooving (door groot geongebruikelijk.
raas); oorverdoovend geraas.
Inu'tiIe, agg onnut, nutteloos; vruchteloos;
Intronare, vt verdooven, de ooren doen suiun giovane ---, cen jeugdige doeniet, nietszen, de ooren verscheuren (door geraas).
nut.
Intronato, p pass & agg verdoofd, beduusd. Inutilita, f nutteloosheid, vruchteloosheid,
Intronlzzare, vt op den troon plaatsen, ververgeefschheid; '" pi, onnutte, nuttelooze
heffen, installeeren.
dingen, prullen.
intronizzazlone, m plechtige troonsbestij- Inutilmente, avv nutteloos, vergeefs.
ging, wijding, installatie.
Inuzzollre, vt den lust opwekken, begeerig
Introva'blle, agg onvindbaar.
maken.
Intru'dere, I vt (onrechtmatig) invoeren; in- Invaeehlre, vi ziek worden (van zijdeworbrengen; '""-J delle ttuovc parole in una linmen).
gua, nieuwe woorden in een taal brengen; Inva'dere, vt overweldigen, vermeesteren,
II ~si, VI' zich indringen.
een inval doen, binnendringen, bezetten;
Intrugllare, vt vermengen (een vloeistof),
overstroomen; un morbo invade una cittd,
versnijden (wijn), vervalschen; verslapeen ziekte teistert een stad; ~ il potere,
pen (de maag); assollisten, lagen leggen,
zich meester maken van het gezag.
intriges smeden.
Invaditore, m I overweldiger, indringer; II agg
Intru'gllo, m mengsel van allerlei vloeistofoverweldigend; vermeesterend; la violenza
fen, brouwsel; mengelmoes; knoeierij,
invaditrice, het alles overrompelend gekuiperij, gekonkel; intrugli, pi listen,
weld.
lagen.
Invaghlre, I vt betooveren, verliefd, verlanIntrupparsl, VI' samenscholen; zich bij gegend maken, meeslepen; II ~rsi, VI' verspuis aansluiten.
Hefd worden, vcrlangend uitzien naar;
Intruslone, m indringing, het indringen.
verlangen, begeertc gevoelen.
Intruso, I agg ingedrongen, binnengedron- Invaiare, Invaiolare, vi donker, zwart worgen; II sost m indringer.
den (druiven).
Intufato, agg duf, vochtig en benauwd.
Invalere, vi geldig worden; voet vattcn, zich
intuffare, vt zie tu//are.
inburgeren.
intulre, vt bij intultie, dadeJijk begrijpell.
Invalldamente, a·vv ongeldig, zonder kracht.
Intultlvamente, avv bij illtultie, bij ingeving. invalldamento, m ongeldigverklaring, vcrIntultlvo, agg intultief, illnerlijk aanschounietiging.
wend, als door ingeving ziend.
Invalidare, vt ongeldig maken; ongeldig verIntu'lto, m intultie, innerlijke aanschouklaren, buiten werking stellen; ~ un
wing, ingeving; ad ~ d' alcuno, ten opcontratto, een contract vernietigen.
zichte van iem.; per ~, bij ingeving, bij Invalid Ita, f ongeldigheid; gebrekkigheid,
intultie.
invaliditeit.
Intuizione, f intultie, innerlijke aanschou- Inva'lIdo, I agg zwak, niet steekhoudend,
wing; aanschouwing van Gods heerlijkniet doorslaand {bewijs}; '" ongeldig,
heid (in den hemel).
buiten werking gesteld; onvoldoend; ¥
intumeseenza, / opzwelling.
ongeschikt voor den dienst, invalide, geintumidire, vi opzwellen, opgezwollen zijn
brekkig; II sost 1» invalide.
0/ worden.
Invallglare, vt in 't valies pakken, doen.
Inturgidire, vi opzwellen.
Invalso, agg ingeburgerd.
inubbldlente, agg zie disobbediente.
Invanlre, vi, ---rsl, vr ijdel, opgeblazen, verinuguale, agg zie inegllaie.
waand worden.
Inulto, agg ongewroken.
Invano, avv vruchteloos, tevergeefs.
lDumanamente, avv onmenschelijk, wreed. Invarea'bile, agg niet overschrijdbaar.

investire

invariabile
Invarla'blle, agg onveranderlijk, standvastig,
duurzaam.
Invarlabllltil, f onveranderlijkheill, standvastigheid, duurzaamhe;d.
Invarlato, agg onveranderd, altijd hctzelfde.
invasare, I vt in iem. varen (booze gees ten) ;
bezit nemen (van iem.), aangrijpen; 2 in
vaten doen, in pottenzetten (de bloemen);
lig inproppen, gulzig eten.
Invasato, agg aangegrepen, bezeten, aangetast.
In vas lone, 1 inval; overweldiging; bezetting
(v. e. land); 't optreden, het toenemen
eener ziekte.
Invasore, m overweldiger, indringer.
Invecchlamento, m het oud worden, vcroudering.
Invecchlare, I vi outl worden verouderen;
(fig) la neve ilwecchia sui monti, de sneeuw
blijft lang op de bergen liggen; II vt oud
maken; ,.... un vino, een wijn oud laten
worden, laten liggen.
Invecchlato, agg oud geworden, verouderd.
invece, avv in plaats van; integendeel.
Invelre, vi losbarsten, uitbarstcIl (in schcldwoorden); uitvaren.
Invelenire, I vt verbittercll, boos, toornig
maken, ophitscn; II ~rsi, vr verbitterd,
boos, toornig worden; hcviger, bitterder
worden (strijd).
invelenlto, p pass & agg vcrbitterd; vcrtoornd.
Invellutato, agg in fluweel gehuld.
Invendl'bile, agg onverkoopbaar.
invendlcato, agg ongewroken, ongestraft.
invenduto, agg onverkocht.
Invenla, 1 flikflooierij; liefdocnerij.
inventare, vt uitvinden, uitdenken, verzinnen; ,..." di sana pia,nta, uit de lncht grijpcn,
uit zijn duim zuigen.
inventarlare, vt op den invcntaris schrijven,
in ventariseercn ;

assal

eCll

in vell taris

makell.
Inventa'rlo, m inventaris; con benc/izio d'~,
'" onder voofl'ccht van bocdelbcschrijving; far 1',--.." dell invcntaris 0rnllakell.

inventlva, f vindingskracht, vindingrijkheid; vinding.
inventlvo, agg vindingrijk.
Inventore, m ~trice, f uitvilldcr, -ster; agg
vindingrijk.
invenzione, 1 llitvincJillg; vincJillgrijkheid;
verzinsel, verdichting, vinding; brevetto
d',....", uitvinderspatent; ~ della Croce,
Kruisvinding; di 1!'ltova~, F gchcel nieuw,
ongehoord, zeldzaam.
inverdlre, vi groenen, groen worelen.
invereco'ndla, f schaamte1oosheid.
Inverecondo, agg schaamteloos, onbcschaamd, brutaal.
inverlsimigllanza, 1 onwaarschijnlijkheid.
Inverisi'rnile, agg onwaarschijnlijk.

Invermlgliare, I vt hoogrood, ... vermiljoen,
verven; II ,....,rsi, vr hoogrood worden.
invermlnire, vi ~rsl, vr vol wormen komen,
bederven.
inverna'ccio, I It! zeer strenge, onaangename, ongezonde winter; II agg wintersch,
winter-.
Invernale, agg winterachtig, winter.
Invernare, vi ,...."arsi, vr overwintercn.
Invernata, f wintertijd, duur van den winter;
winter.
Invernlclare, I vt vernisscn, lakken; II ~rsi,
vr zieh blankettcn.
Inverniciatura, f het vernissen, verlakkcn;
vernis, lak; lig sehitterend uiterlijk.
Inverno, 'Itt winter, wintertijd; nel cuore dell'~, in 't hartje van den winter, midden
in den winter; panni da ~, winterkleeren.
invero, avv waarlijk, inderdaac1.
inveroslmlglianza, 1 onwaarsehijnlijkheid.
inverosl'rnlle, agg onwaarschijnlijk.
inversamente, avv in omgekeerde volgorde
01 riehting; andersom.
inverslone, 1 inversie, omkeering, omzetting;
X zwenking.
Inverso, I prep & avv naar; tegen, jegens; II
agg omgekeerd, tegenovergesteld.
Invertebrato, I agg ongewerveld; II sost m
gli invertebraii, pi de ongewervelcle diercll.
invertl'blIe, agg omkeerbaar.
lnvertlre, vi omdraaien, omzetten; op den
kop zetten.
invescamento, m bestrijking met vogellijm;
fig verlokking, vcrleiding.
Invescare, I vi met vogellijm bestrijken; II
,...."rsi, vr aan den lijmstok blijven hangen;
fig verlokt, verstrikt worden, zich laten
vangen.
investl'blle, agg beschikbaar (geld).
Investiga'blle, agg uitvorsehbaar.
Investigare, vi uitvorsehen, nauwkeurig
onderzoeken; navorsehen.
investlgatore, m nit-, navorseher.
Investigazlone, t uitvorsching, navorsching,
onderzoekillg.
Investimento, m X belegering, insluitillg (v.
vesting); .& aan den grond loopen (van
een sehip); aanvarillg; $ belegging (v.
kapitaal); stoot, sehok; botsing.
lnvestlre, I vt beleenen (met cen gehied);
bekleeden (met een ambt); S (geld) steken
in, be1eggen; aanvaren; treffen (met een
steen); X insluitcn, belegeren; bestormen,
losstormen op; aanvalJcn, overvallen;
II vi stooten, schokken; .& op 't strand
loopen, 'stranden; aanrijden, botsen tegen
(spoortreinell); un vapore devio e invest},
in una casa, een loeomotief ontspoorde en
reed een huis binnen; III ~rsi, vr aanva arden (ambt); zich inwerkell
in
(een roll; doordrongen zijn van; elkaar
aanrijden, op e1kaar botsen; ~rsi del-

investitura
l'autoritd,

zijn
gezag
doen gelden.
Investltura, t investituur, beleening' beklce·
ding met een arnbt.
'
Inveterato, agg vcrouderd; jig ingcwortcld.
Invetrlamento, m verglazing.
Invetrlare, fit verglazen, met glazuur bedckken.
Invetrlata, t glasruit; venster; glazen deur oj
wand; J,. bovenlicht; Ie iHvetriate, (Scherz)
de bril.
Invetrlato, agg verglaasd, gcglazuunl; glazig
(oog); faccia invetriata, (fig) brutaal,
driest gezicht.
Invetrlatura, j verglazing; glazuur, verglaasscI.
Invetrlre, vi glazig worden, in glas veranderen.
Invettiva, f scheldwoord; grofheid.
invettlvamente, avv Invettlvo, agg smadend,
scheldend, schimpcnd.
Invlare, I vt in gang zetten, op weg hclpen;
zenden, sturen; II ~rsi, vr zich op weg
begeven.
Invlato, I p pass & agg afgczonden, vcrzonden; II sost m afgczant, buitengcwoon
gezant.
invl'dia, f nijd, afgullst.
invidia'bile, a.gg bellijdenswaard.
invldiare, vt benijden; misgunnen; onthouden; vurig verlangen, begeeren; ~ tina
eosa, iets vurig verlangen; ,..., qd d'ulla
eosa, iern. iets benijdcn.
Invidiatore, m -trice, t benij<ier, oster.
invldioso, agg afgunstig; nijdig; begcerig.
i'nvldo, agg afgunstig; begeerig.
Invietire, vi ransig worden; j!:g bcschimrne·
len, vervallen.
invigilare, vi (a qc) & vt (qe) opincrkzaam
zijn, achtgeven op, waken.
InvigJlacchire, vi laf, lafhartig WOrdell.
Invigorimento, m versterking, toclleming in
kracht; (levens)kracht.
invigorire, I vt sterk rnaken, kracht, frischheid gevell, sterken; I' escrcizio illvigoriscc
Ie membra, de oefcning stcrkt de ledematcn; II ,...,rsi, vr sterk, sterker worden,
in kracht toene1l1en.
invilire, vt veriagellO, onteercn; in waarde
doen dalen; ,..., i prezzi, de prijzen drukken; II vi & -rsi, vr zich verlagen; in
waarde (0/ prijs) dalcn.
invlluppare, I vt in-, olllwikkel('n, in-, omhullen; /'ig vcrward, versuft, vcrdoofd
maken; II ""'rsi, vr zich inwikkelen, inhullen; jig zich inlatcn met iets, zich vel'wikkelen, verwarren.
.
Inviluppo, m in-, 01l1wikkeling, 01l1hulsel;
zakje, ornslag, pak papier; fig verwalTing,
verwikkeling; ehe ci hai in cotesto -? wat
is er in dit pakje?
invlncl'bile, agg onoverwinnelijk.
invlnclbilitil, f onoverwinnelijkheid.

invogliare
invlncldlre, I vt zacht, week, slap rnaken; opweeken; II vi zacht, slap, week worden.

Invio, m zending, overzending.
Inviola'blle, agg ollschendbaar; promessa - ,
onverbreekbare belofte.

inviolabilita, f onschendbaarheid,

onaan-

tastbaarheid.

invlolato, agg onverlet, onbesmet, onberoord, onaangetast, vlekkeloos.

inviperire, vi -rsi, vr giftig, boos (als een
Invlperito, agg boos, giftig. [adder) worden.
IDvlseare, Invisehiare, zie invescare.
Invlscerare, I vt in de ingewanden, het binnenste boren, elringen; II -rsi, vr doordringen in, zich geheel verdicpen in.

inviscidlmeDto, m kleverigheid, taaiheid.
invlscidire, vi klcverig, taai worden.
Invlsi'blle, agg onzichtbaar.
IDvisibllmente, aVV onzichtbaar, zonder gczien te worden.

invislblllta, f ollzichtbaarheid.
Invlso, agg gehaat, niet gaarne gezien.
invlsplre, vi vroolijk, lcvendig Wordell.
I invltare, I vt uitnoocligen; verzoekcll; den
inzet bcpalen (bij 't spell; illviteeren (in
't kaartspcl); uittlagen, uitnoodigen (tot
een partij scbaak &); ,..., il matto aUe
sassatc, icm. iets opdragcn wat hij gaarne
doct; - al piallto, tranen te voorschijl1
rocpen; II ~rsi, vr zich uitnoodigen; -rsi
da se, zicbzclf uitnoodigen, zondcr uitnoodiging komcn.
2 invitare, vt vastschroeven; aan-, dichtschrooven.
invitativo, agg uitnoodigend; aanlokkclld.
invitato, I p pass ui tgenoodigd; II sost 1»
genoodigde, gast.
IDvltatorio, I agg uitnoodigend; uitlloodigings-, invitatie·; II sost m antiphooll bij
een lijkrnis.
IDvitatura, t vastschroeving.
invitazlone, ! uitnoodiging.
invito, I m uitnoodiging; invitatic; ol'rooping (om voor de politic 0/ jnstitie te versebijnen); uitnoodigingskaart; inzet (vij
't spel); invite (kaartspel); II agg ongaamc,
gedwongen.
invitto, agg onovcnvonnen, olloYerwimwlijk.
Inviziare, I vt hedervell, venIorVCll maken;
II -rsi, vr venlorvell worden, zich aan
de ondeugd ovcrgeven.
Invizzire, vi zic avvizzire.
Invoeare, vt aanroepen, i1l1'oopen; ,..., il
divino aiuto, lIe goddeJijke hulp inroepcn;
- cOllsigli, om raad vragen.
Invocativo, agg aanroepend, smeckcnd.
Invocazione, / aanroeping, ill1'oeping, smeeking.
Invoglla, f paklinnen, pak-, wagenzeil; dek.
Invogllare, I vt den lust opwekken; belust
maken; II -rsi, vr lust krijgen, lust gevoe1en.

ipocondrio

invogIio
Invogllo, m zie involucro.
involamento, m ontfutseling, diefsta1.
involare, 1 vt kapcn, ontfutselen, stelen; 0
verbergen, aan den blik onttrekken; II
,.....,rsi, vr zich uit de voeten maken, verdwijnen; heensnellen (de tijd).
involgere, I vt inwikkelen, inhullen; pakken,
omgeven; lig bevatten, in zich bevatten;
II ,.....,rsi, vr zich inwikkelen, inhullen; lig
zich inlaten (met iets).
Involglmento, m zie avvolgimen.to.
Involontarlamente, avv onwillig, ongaarnc.
involonta'rio, agg on vrij willig, onwillekeurig, gedwongen.
involpare, vi brandig worden (koren).
involpire, vi sluw (als een vos) worden.
involtare, vt zie involgere.
InvoItatura, I inwikkeling; omslag; pakpapier; verpakking.
involtino, m pakje, bundeltje.
involto, 1 p pass· van involgere; II sast m pak,
pakket, pakje; bundel.
involuero, m omhulsel; dek; ,....., del liore, ~
bloemhulsel, bloemdek; ,....., del seme, ~
zaadkapsel.
invulnera'bile, agg onkwetsbaar.
invulnerabilita, I onkwetsbaarheid.
Inzaeeherare, I vt met modder-, drckspatten
bevuilen; II -rsi, vr zich bespatten (met
modder), zich vuil maken.
inzafardare, vt met vet besmeren, vettig
maken.
[zwaren.
Inzavorrare, vt J. ballasten, met ballast beinzeppare, I vt kooien, wiggen indrijven, met
wiggen bevestigen; indrijven, induwen,
stoppen; ,....., qd, iem. volproppen (met
eten); II· ,.....,rsi, vr zich volproppen (met
eten).
Inzlpillare, vt (iem.) bewerken; in 't oor
blazen, influisteren, ingeven, inpompen
(voor 't examen); (iem.) ophitsen.
Inzolfamento, m zwaveling.
inzoUare, vt zwavelen; uitzwavelen, door
zwavel bleeken.
lozolfato'io, m blaasbalg voor 't zwavelen
der wijnstokken.
Inzolfatura, I zwaveling.
Inzotiehire, I vt boersch, lomp maken; II
,.....,rsi, vr boersch, lomp worden, handelen.
Inzueeherare, vt met sniker bestrooien, suikeren; lig vleien.
inzueeherato, p pass & agg gesuikenl; zoet;
lig honingzoet, vlcierig.
inzuppamento, m het opzuigen van vocht,
week worden, het inzuigen; T opvulling
van de long met bloed.
inzuppare, 1 vt soppen, weeken (brood in
soep); drenken; met vocht doortrekken;
doorweeken; ,....., una spugna, een spons
zich vollaten zuigen; II -rsi, vr zich vol
zuigen, opzuigen; doom at worden;
zich vuUen (met bloed, etter).

r

io, 1 pron pers ik; ,....., COtlle""', F ik voor mij,
wat mij betreft; oggi /Ion sono - , vandaag
ben ik mijzelf niet; II sost m ik, ego, ikheid, egolsme; il mio - , mijn ik; gon/io
del suo - , trotsch op zichzelf.
loeohama, f Yokohama.
lodato, agg joclium bevatten(l; iniezionc
iodata, jodium-inspuiting.
iodio, m jodinm.
iodoformio, m joclo£orlll.
ioduro, m jodiumverbinding; - di potassio,
joodkali.
iolde, m tongbeen.
ionada'ttleo, agg lingua ionadattica, woordverdraaiing, eigengelllaakte taal (door
verplaatsing van lettergrepen &).
lonl, m pllonen, clementen waarin een sto£
door electrolyse ,,"ordt ontleeud.
lonleo, agg lonisch.
lonlo, m lonier; agg lonisch; Ie !sole 101lie, de
Ionische eilanc1en.
iosa, in: a - , in overvloed.
Iota, m jota (ge letter van het Gr. alphabet);
fig zeer weinig; nOli valer un ---, niets, geell
zier waard zijn.
ioule, m indecl R joule.
Ipa'lIage, f hypallage, woordverwisseling.
Ipeeaeuana, f ~ &
braakwortel.
iperbato, m woordverplaatsing, inversie.
Iperbole, / hyperbooP (overdrijving; kegelsnede).
Iperbolegglare, vi overclrijven; in hyperbolen spreken.
iperbolieamente, avv iperbOlico, agg hyperbolisch, overdreven.
IperbOreo, 1 agg in 't hooge Noorclen (gelegen); II sost m bewoner van 't hooge noorden; zonderling.
Ipererl'tlco, m al te streng beoorcleelaar,
aartsvitter.
Iperemla, t
hyperaemie, overvolbloecligheid.
iperestesla, f T overgevoeligheicl.
Iperilssldo, m (Chim) hyperoxyde.
Ipertrofia, t
vergrooting, ziekelijke uitzetting.
Ipnologla, f leer van den slaap.
Ipnosl, t hypnose, hypnotische slaap.
Ipnotieo, agg hypnotisch; slaapverweklcend.
Ipnotlsmo, m hypnotisllle, kunst om iem. ill
hypnotischen slaap te brengen; door den
wiI van een aneler veroorzaakte slaap.
Ipnotista, m hypnotiseur.
Ipnotlzzare, vt hypnotiseeren; onder hypnose brengen.
Ipoeondria, t hypochondrie; miltziekte;
zwaarmoedigheid.
ipoeondrla'eo, I agg hypochondrisch, zwaarmoedig; II sost m hypochonder, zwaarmoedig mensch.
Ipoeondrlo, 111 ~ovenste gedeelte van den
buik oneler de valsche ribbell.

-r
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-r

irragionevolmentc

ipocrasso

ippofago, m paanlevleescheter.
Ippogrifo, tit hippogryph, gevleugeld paard.
Ippolito,
m Hippolytus.
ipocr~ta, 1n huichelaar, schijnheilige; II agg
Ippologla, t paardenkennis.
hu~chelachtig, schijnheilig.
.
ipocrttamente, avv huichelachtig, schijn· ippopOtamo, m ~ nijlpaard.
heilig.
i'psllon, ipsllonne, m ypsilon, y, 1 Grec.
ipoderma, tit onderhuidsch weefsel.
Ipsometrla, t hoogemeting.
ipodermico. agg onderhuidsch.
ipsometro, tit hoogtemeter.
.
ipoga'strico, agg onderbuiks-, onderlijfs-. ira, f toorn, gramschap, woede; ess.~re t~L
ad
alcuno,
door
iem.
gehaat
ZlJn,
lem.
ipoga'strio, m onderbuik, onderlijf.
tegenstaan; esser in ,....., aile ]}[ ttse, een
ipogeo, m hypogeum, onrieraardseh grafgewelf.
slecht diehter ,"ijn; lar ,....." ergeren, boos
maken; jrc1nere d'r--I, van \voede beven;
ipogino, agg ~ onderstandig.
montare in ~, toornig WOrdell.
ipostasi, ipostasi, t wezen, persoonlijkheid;
iraeondamente, avv toornig, gramstorig.
1: bezinksel in urine.
ipostaticamente, avv wezenlijk, tot (in) cen iraco'ndia, f toornigheid, driftigheid, op!pocrasso, 1n hippokras, kruidenwijn.
Ipocrisia, f huichelarij.

t---I

persoon (vereenigd).

vliegendheid.

iposta'tico, agg wezenlijk; uniolle ipostatica, iraeondo. agg gramstorig, opvliegen(l, licht-

tot een ,,,ezell, in een persoon.
ipoteca, t hypotheek; F pand; pandjeshuis;
conservatore delle ipoteche, hypotheekbewaarder; accendtre una ~ Sit un jondo,
een hypotheek op een stnk land nemen;
aver il giudizio in ,....." zijn verstand niet
goed bij elkaar hebben; aver l'orolagio in
~, zijn horloge in den lommerd hebben
staan; gravato da,....." met hypotheek bezwaard.
ipoteca'bile, agg verhypotheckbaar, vcrpandbaar.
ipotecare, vt verhypotbekeeren, bypotheek
nemen op; verpanden.
ipoteca'rio, agg hypothecair; ballca ipotecaria, hypotheekbank.
ipotecato, agg met hypotheek bezwaanl.
ipotenusa. f hypotenusa, sehuine zijde (van
rechthoekigen driehoek).
ipiJtesi, t hypothese, onclerstelling; nella
peggior ,.....,. in 't ergste geval.
ipoteticamente, avv in 't aangenomen geval,
veronderstellenderwijze.
ipotetico, agg aangenomen, verondersteld.
ipotiposi, f hypotypose, levendige, aansehouwelijke voorstelling; on twerp, korte
schets.
ippagro, m ~ wild paard.
i'ppieo, agg hyppisch, paarden-; esereizi
ipPici, pl rijoefeningen, ruiterkunsten; societa ippica, vereeniging voor paardenfokkerij.
ippoeampo, m ~1 zeepaardje.
ippoeastano, m ~ wilde kastanje, paardenkastanje.
ippoeenta'uro, m centaur, paanlmensch.
Ippoerate. m Hippocrates.
ippoera'tleo, (agg) faccia ippocratica, hippocratisch gezicht, gelaatsuitdrukking van
een stervende.
Ippoerene, f (Mit) hengstebron, muzen-,
dichterbron; fig poezie; ranacchi d',....."
(Scherz) rijmelaars, pruldichters.
Ippodromo, nt renbaan, pa~rdenspel.
v~reeniging

geraakt, prikkelbaar.
ira'nleo, agg Iraniseh.
irasci'blle, agg lichtgeraakt, prikkelbaar.
Iraseibilita, t lichtgeraaktheicl, prikkelbaarheid.
.
iratamente, avv irato, agg tootnig, gramstorig.
Irca'nia, I Hircanie (ten Z.-O. van de Kaso ireo, m bok.
[pische zee).
ire, (alleen in intinitiej & p pass) vi gaall;
c'e ehe r-.I, 't is HOg ver, veraf, er is eell.
groot onderscheid; lasciarsi ,....." zich laten
gaan; ~ a ocehi ciliusi, blilldelings te
werk gaan.
i'reos, nt ~ gladiolus, zwaanllelie.
irida'eee, f pi:;:' irisachtigen, lisschenfamilie.
i'ride, iri, f regenboog; (Allat) iris, regenboogvlies; ~ iris, lisch.
iridescente, agg iriseerend, in de kleuren v. ll.
regenboog spelend.
iridescenza, I het iriseeren, regen boogwecrschijn, kleurspeling.
iri'dio, 11' iridium.
Irlanda, f Ierland.
irlandese, agg Iersch; j,....." m Ier.
ironia, t ironie, bedekte spot.
ironicamente, avv ironieo, agg ironiseh.
iroso, agg woedend, toornig.
irraceonta'blle, agg niet te vertellen.
irradiare, I vt bestralen, beschijnen, verliehten; II vi uitstralen, stralen schieten;
III ~si, vr zich straalvonnig verspreiden,
naar alle zijden uits trekken.
irradiazione, t straling, uitstraling; irradiatie, het grooter schijnen van helcler
verliehte voorwerpen tegen cen donkeren
achtergrond; straalvormige verspreiding.
irraggiamento, m zie irradiazione.
irraggiare, vt zie irradiare.
irragione'vole, agg onverstandig, onredelijk.
irragionevolezza, f onverstand, gebrek aan
verstand.
irragionevolmente, avv onverstandig, zonder
verstand.

irriverente

irtancidire
Irrancldlre, vi ransig worden.
Irrazlonale, agg onverstandig, zichzelf weersprekend; irrationeel, strijdig met de rede;
irrationaal, niet nauwkeurig berekenbaar
b.v):/'.
Irrazlonalita, f on verstand, onredelijkheid;
irrationaliteit.
Irreconcilia 'bUe, agg onverzoenlijk.
Irreconciliabilita, f onverzoenlijkheid.
Irreconoscl'blle, agg onherkenbaar.
Irrecusa'blle, agg onwraakbaar; onafwijsbaar.
"
Irredentlsmo, m irredentisme, streven om de
Italiaansch sprekende streken onder
vreemde heerschappij met Italie te vereenigen.
Irredentlsta, m irredentist.
Irredento, agg onverlost, niet vrij, onder
vreemde heerschappij staand.
Irredlml'blle, agg niet terug te koopen, niet
af te koopen.
Irreducl'blle, agg onherleidbaar; onherstelbaar.
Irrefraga'blle, agg onafwijsbaar; onwederlegbaar.
Irrefrangl'blle, agg onbreekbaar.
Irrefrena 'bile, agg niet te geteugelen, toomeIrrefuta'blle, agg onweerlegbaar.
[loos.
Irregolare, agg onregelmatig; ongeschikt
voor den priesterlijken stand; milizie inegolari, pi ~ ongeregelde troepen; verbi
irregolari, pl onregelmatige werkwoorden.
irregolarita, t onregelmatigheid.
Irregolato, agg ongeregeld, onordelijk.
Irreligione, f ongodsdienstigheid, ongeloof.
irreligloso, agg ongodsdienstig, ongeloovig.
irremlssi'blle, agg onvergeeflijk.
Irremovi'bile, agg onwrikbaar, niet te buigen.
irremunera'bile, agg niet genoeg te beloonen,
niet te vergelden.
",
Irremunerato, agg onbeloond, onvergolden.
Irrepara 'bile, agg onherstelbaar.
Irreperi'blle, agg onvindbaar.
Irreprensi'bile, agg onberispelijk.
irreprensiblllta, f onberispelijkheid.
irrepugna'blle, agg onweerlegbaar, onbestrijdbaar.
Irrequietezza, f rusteloosheid, opgewondenheid.
Irrequieto, agg rusteloos, onrustig, opgewonden.
Irresistl'bile, agg onweerstaanbaar.
Irresolu'bile, agg onoplosbaar.
Irresolutezza, f besluiteloosheid, wankelmoedigheid.
Irresoluto, agg besluiteloos, wankelmoedig.
irresoluzione, f besluiteloosheid.
Irrespira'bile, agg niet in te ademen.
irresponsa'bile, agg onverantwoordelijk.
Irrestora'bile, agg niet herstelbaar, onherstelbaar.
ITALIAANSCH.

Irretlre, vt met het net vangen, in het net
wikkelen; fig verschalken, verstrikken,
misleiden.
Irreverente, agg zie irriverente.
irrevoca 'bile, agg onherroepelijk.
Irrevocabilltit, f onherroepelijkheid.
Irriconosci'blle, agg onherkenbaar.
Irrlconosclbillta, f onherkenbaarheid.
Irrlcorde'vole, agg vergeetachtig.
Irrl'dere, vt zie deridere.
Irriflesslone, f onnadenkendheid.
Irriflesslvo, agg onnadenkend, onbedachtzaam, onoverlegd.
Irrlga'blle, agg bevloeibaar, geschikt voor
irrigatie.
Irrlgare, vt irrigeeren, bevloeien, besproeien.
Irrlgatore, m irrigator, spuit; besproeier.
Irrlgatorio, agg bevloeiings-, bewaterings-;
canale - , irrigatiekanaal.
Irrlgazlone, f irrigatie, bevloeiing; besproeiing; uitspoeling (v. e. lichaamsdeel).
Irrlgldire, vi ,...,rsl, vr stijf worden, verstijven.
Irrl'guo, agg bevloeiings-; waterrijk.
Irrllevante, agg onbeduidend.
Irrlmedla'blle, agg onherstelbaar, onheelbaar.
irrlmediabilltil, f onherstelbaarheid.
irrimedlabllmente, avv onherstelbaar, niet
te verhelpen.
Irrlmuta'blle, agg onveranderlijk.
Irrisl'blle, agg belachelijk.
irrisione, f bespotting, spot.
Irrlslvo, agg belachelijk, bespottelijk.
Irrlsolutezza, f besluiteloosheid.
irrisoluto, agg besluiteloos.
Irrlsore, m spotter, spotvogel.
Irrisorlo, agg hoonend, spottend; bespottelijk.
Irrlta'blle, agg prikkelbaar, lichtgeraakt.
Irrltabillta, t prikkelbaarheid; lichtgeraaktheid.
Irritamento, m prikkeling; geprikkeldheid.
Irritante, I p pres & agg prikkelend, irriteerend; opwekkend; II sost m prikkelend,
opwekkend mid del.
Irrltare, I vt prikkelen; 0pwekken; boos maken; II -rsi, vr geprikkeld, boos worden;
zich boos maken.
Irritatlvo, agg prikkelend.
Irrltazlone, f prikkeling, opwinding; toom,
opgewondenheid;
prikkelbaarheid, gevoeligheid (van orgaan); - dell'occhio,
lichte ontsteking van het oog.
i'rrlto, agg ' " nutteloos, waardeloos, ongeldig.
IrrltraUa'blle, agg onherroepelijk.
irrltroslre, vi weerspannig worden.
irriuscl'bUe, agg onmogelijk, onbereikbaar.
Irrlvela'blle, agg niet te ontsluieren, fiiet te"
onthullen.
Irrlverente, agg oneerbiedig.

r

irri verenza

istantaneita

irriverlmza, f oneerbiedigheid.
irrogare, vt '" opleggen (straf).
irro'mpere, vi inbreken, indringen (met geweld); uitbreken, zich uitgieten (over een
land &).
irrorare, vt bedauwen;"een wdnig nat maken.
irruente,agg onstu:m'g, woest; overloopend.
irrugginire, zie arrugginire.
irruvidire, I vt ruw maken; II vi& ~rsi, vr
ruw, plomp worden.
irruzione, f inval; inbraak; in-, overstrooming (van wateren).
irsuto, agg harig, ruig, dichtbehaard.
Irto, agg borstelig (haar); struikachtig; onverzorgd (haar); stekelig, doornig; (fig)
lavoro ~ di difficolta, met veel moeielijkheden verbonden arbcid; stile ~, onverzorgde stijl.
isa! heisa, haal op (uitdrukking bij 't hijschen van zware lasten gebruikt).
Isabella, f Isabella.
Isacco, m Izak.
isagoge, f isagoge, inleiding in cen wetenIsaia, m Jesaja.
[schap.
ischl'ade, Ischlalgia, f
ischias, heupjicht.
ischia'tlco, agg heup-, ischias-; rimedi ischiatici, pi middelen tegen de ischias.
i'schlo, m (Anat) heupbeen; ~ zomereik.
iscritto, I p pass & agg ingeschreven, ingeteekend; II (sost m) gli iscritti, pI de inschrijvers, de onderteekenaars.
iscrivere, I vt inschrijven, opschrijven, opschrift maken (op een graf); II ~rsi, vr
zich laten inschrijven; inteekenen.
iscrizione, f boeking; inschrijving, inteekening; opschrift (op een gedenkteeken &);
tassa d'~, inschrijvingskosten.
iscruta'blle, agg onnavorschbaar; on doorgrondelijk.
"
iscu'rla, f
moeielijke pisloozing, ischurie.
Iscusato, agg zie scusato; avere per ~, verontschuldigen, ten goede houden.
Isla' co, agg van Isis, Isis-.
I'slde, m Isis.
Isldoro, m Isidoor.
Islam, Islamismo, m Islam, islamisme, Mahomed. godsdienst.
islamlta, m Islamiet, Mahomedaan; agg islamitisch.
islami'tico, agg islamitisch.
Islanda, f I J sland.
islandese, agg IJslandsch; I~, m IJslander.
Ismaele, m Ismael.
Isoba'rlche, agg linee ~, pi isobaren.
isocronlsmo, m iscochronisme; gelijkheid
van duur.
Isocrono, agg evenlang durend, isochronisch.
Isogonleo, isogono, agg gelijkhoekig, isogonisch; Linee isogoniche, pi isogonische lijnen
(die plaatsen van gelijke declinatie van
de magneetnaald verbinden).

r
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1'801a, t eiland; blok huizen; l'isole Borromee, pi de Borromelsche eilanden.
isolamento, m afzondering; eenzaamheid.
isolano, m eilandbewoner; agg eiland-, op
een eiland wonend.
isolante, agg R isoleerend.
isolare, I vt afzonderen; isoleereno; II ~rsi,
vr zich afzonderen, zich opsluiten.
isola'rio, I m boek handelende over eilanden; II agg eiland-.
isolato, I p pass van isolare; II sost m groep,
blok huizen.
isolatore, m R isolator; isoleerpotje; isoleerbankje.
isoletta, f isolotto, m eilandje.
isomerico, agg isomerisch, van geJijke scheikundige samenstelling maar met verschillende eigenschappen.
isomorfo, agg van denzelfden vorm.
Isonne, a ~, in overvloed, in groote menigte.
isiipo, m zie issopo.
isoscele, agg gelijkbeenig (driehoek).
isotere, t pi isotheren; (agg) Linee ~, f pi
isotheren.
isotermico, agg even warm; linee isotermiche,
f pi isothermen, lijnen van gelijke gemiddelde, jaartemperatuur.
ispa'nico, agg Hispanisch, Spaansch.
ispettorato, m inspecteurschap; inspecteurswoning.
ispettore, m inspecteur; opzichter.
ispezionare, vt het toezicht houden; inspecteeren.
ispezione, t inspectieO; onderzoek, schouw,
schouwing, monstering; opzicht; ambtsgebied van een inspecteur.
i'spido, agg stekelig, borstelig, ruw.
isplra'blle, agg inadembaar.
isplrare, I vt inademen, inblazen; fig ingeven,
inboezemen, bezielen, aanvuren; II ~si,
vr zich la4ien bezielen, zich laten inspireeren; zich spiegelen aan.
ispirato, agg gelnspireerd, bezield.
Ispiratore, I m ~trice, f bezieler, inblazer; beziels~er; II agg bezielend, ingevend.
ispirazione, t inademing; inblazing, ingeving; bezieling, inspiratie.
Israele, m Israel.
israelita, m Israeliet.
israell'tico, agg Israelitisch.
issa, avv nu.
issare, vt J, hijschen, ophijschen, optrekken.
Issei, m IJsel (rivier).
I'ssilon, m zie ipsilon.
issofatto, avv terstond, onrniddellijk.
iSsopo, m ~ hyssop.
ista'bile, agg onvast, wankelbaar.
istanta'nea, t momentopname.
istantaneamente, avv terstond, oogenblikkelijk.
i8tantaneita, f oogenblikkelijkheid, korte
duur, 't plotselinge.

iterativo

istantaneo
Istanta'neo, agg oogenblikkelijk, vluchtig;
onmiddelJijk intredend.
Istante, I agg dringend, dreigend,onmiddellijk, oogenblikkelijk; II sast m oogenblik;
all' ~, sull' .--, dadelijk, oogenblikkelijk.
Istantemente, avv dringend.
Istanza, I aandrang; aanzoek, dringend verzoek; schriftelijk verzoek; t'1 instantie,
aanleg; rechtsvordering, eisch;in prima~,
in eerste instantie, in eersten aanleg; lar
~ per (of di), een verzoek indienen; dringend verzoeken; a ,......, di, op verzoek van,
op aandringen van.
Istare, vi zie insistere.
Istaurare, vt instellen, invoeren.
Islerlco, agg l' hysterisch.
Isterlsmo, m
hysterie.
Isterlllre, vt onvruchtbaar maken; fig kiemvrij maken, steriliseeren.
Istesso, pron zie slesso.
Istlgamento, m aansporing, ophitsing.
Istlgare, vt aansporen, aanbitsen, aanzetten,
prikkelen.
Istlgatore, m .--trlce, f aanstoker, ophitser;
aanstookster.
Istlgazlone, f ophitsing, aanstoking; aansporing.
IstllIare, vt indruppelen; fig inblazen.
Istlntlvamente, avv Istlntlvo, agg instinctief,
instinctmatig, onwillek(';urig.
Istlnto, m instinct, natuurdrift; per ,......" instinctmatig, onwillekeurig.
Istitulre, vt instellen; stich ten , oprichten; instellen, vestigcn; vormen, opvoeden; ~
alcuno erede, t'1 iem. tot erfgenaam maken, benoemen; ,......, un premia, een belooning, een premie instellen.
Istituta, I pi instituten, beginselen van het
Rom. recbt (van Justinianus).
Istltutlvo, agg instellend, stichtend j stichtings-.
Istltuto, m instelleng, stichting; instituut;
~ bancaria, bankinstelling; ,......, di carita,
liefdadigheidsinstelling.
Istltutore, m instituteur, kostschoolhouder,
hoofd van een instituut; oprichter, stichter.
Istltutrlce, f institutrice, kostschoolhouderes; oprichtster.
istltuzione, f instelling, regeling, stichting,
oprichting; opvoeding; onderrichting, onderwijzing; ,......, d'un erede, t'1 benoeming
van een erfgenaam.
i'stmlco, agg isthmisch; giachi istmici, pi
isthmische spelen.
istmo, m landengte; ,......, delle fauci, keelholte.
istologla, f histologie, leer der wee!sels.
Istorla, I geschiedenis; verhaal, vertelling,
voorstelJing van een geschiedkundig feit
zie storia.
istorlare, vi historische wandschilderingen
maken, versieren.
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Istorlco, agg zie storieo.
istorlografo, m (aangesteld) geschiedschrijver.
Istradamento, m ingangzetting, wegbereiding; inleiding.
istradare, vt op weg helpen, aan den gang
brengen.
I 'stria, I Istrie.
i'strlce, m h stekelvarken.
istrione, m (meestal » tooneelspeler, komediant, his trion.
istrionlcamente, avv Istriunlco, agg als een
komediant, komediantachtig.
Istriotto, m Istrier.
istrulre, vt onderrichten, onderwijzen; instrueeren, van aanwijzingen voorzien;
un processo, t'1 een rechtsgeding, voorbereiden, instrueeren.
istrulto, p pass & agg wei onderricht; bekwaam, kundig.
istrumentale, agg t instrumentaal; door
instrumenten voortgebracht.
Istrumentare, I vt t instrumenteeren, voor
instrumenten zetten; II vi t'1 gerechtelijke bewijsstukken opmaken.
Istrumento, m instrumentO; werktuig, hulpmiddel; t'1 oorkonde, document, bewijsstuk.
istruttivamente, avv istruttlvo, agg leerzaam,
leerrijk, instructief.
Istrutto, zie istruito.
istruttorla, f t'1 instructie, voorbereiding
(van een proces).
istruzione, I instructie, onderrichting, leering' onderricht onderwijs; voorschrift;
ged;agsregel; aa~wijzing, instructie; giudice d'~, rechter van instructie; ,......, pubblica, openbaar onderwijs.
istupidlre, I vt dom maken; II ,......,rsi, vr dom
worden.
I'taca, I Ithaca.
lta'lIa, f Italie.
itallanamente, avv op zijn ltaliaansch; in
het Italiaansch.
itallanegglare, I vt italianiseeren, Italiaansch maken; II vi & .--rsi, vr Italiaansch worden, Italiaansche vormen en
gebruiken aannemen.
itallanlsmo, m italianisme, Italiaansch taaleigen.
italianlzzare, zie itaiianeggiare.
italiano, agg Italiaansch; I,......" m Italiaan.
Ita'lIco, agg Italisch, oud-Italiaansch; cursief; carattere ~, cursief schrift.
i'ta10, agg Italiaansch; alleanza italo-francese, Italiaansch-Fransch verbond.
Item, avv idem, eveneens, evenzoo; daarenboven.
Iterare, vt herhalen, nog eens doen.
Iteratamente, avv herhaald; bij herhaling.
Iterativo, agg herhalend, hervattend; herhaald.
f""'o,J

labaro

iterazione
Iterazlone, f herhaling.
ltinera'rlo, I m reisroute, reisbeschrijving;
reisgids; X marschroute; II agg weg-.
Ito, p pass (van ire) gegaan; esser (beU'e)
....." verloren, niet meer te redden zijn; se
n'/},...." hij is heengegaan (dood); gli e ,...."
't is hem voor den neus voorbijgegaan.
Itterlco, I agg geelzuchtig; II sost m geelzuchtige; gele gelaatskleur.
Itterl'da, t
geelzucht.
Ittiocolla, f vischlijm.
ittiofago, agg vischetend.
Ittiolito, m versteende visch.
Ittiolo, m ichthyol.
Ittiologla, t kennis, leer der visschen, ichthyologie.
Ittlologo, m ichthyoloog, vischkundige.
Ittiosa'uro, m ichthyosaurus (voorwereldlijke vischhagedis).
lucca, f ~ yucca, adamsnaald.
lu'gero, m morgen (oude vlaktemaat).
lungla, f jungle, rimboe.
lunlore, agg jongere, junior.
lura'sslco, agg Jura-, van de Juraformatie.
lusquesito, m l'1 verkregen recht.
luta, f jute.
lutlfl'cio, m jute-fabriek.
lu'tland, m Jutland.
Iva, f ~ gamander.
ivi, avv daar, op die plaats; terzelfder
plaatse; in dien tijd, toenmaals.
Ivona, f Yvonne.
izza, t woede, toorn.
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J.
j, (i lungo of lunga) m & f j.
Bij de oudere Ital. schrijvers komt de j
veelvuldig voor, zoowel aan 't begin en
in 't midden der woorden als aan 't einde
als meervoudvorming. Tegenwoordig maken de meeste schrijvers nagenoeg geen
gebruik meer van deze letter. Woorden
met een j beginnende, zoeke men op de
i of gi b.v. jer'i op ieri; jus op gius en
giure. In enkele vreemde woorden komt
de i nog voor.
jiu jitzu, m jioe-jitsoe, Japansche worstelkunst.
jochey, m jockey.
jolla, f .t. jol.

K.
k, m (caPPa)k, is geen Italiaansche letter,
maar zij wordt gebruikt en behouden in
enkele vreemde woorden.
kan, m Khan (Tartaarsch vorst).
kantismo, m wijsbegeerte van Kant.

kedlve, m khedive, onderkoning van Egypte.
kimmel, m kummel.
klnetoscoplo, m kinetoscoop.
Klrghlsl, m pi Kirgiezen.
klrsche, m kirsch, kirschwasser .
knut, m knoet.
kola (noce dl """), f kolanoot.
kraal, m kraal.
krumlro, m zie erumiro.
kummel, m kummel.

L.
I, (elle), m & t 1. L. afkort. voor Lire;
L. L. M. M., = Ie lora Maesta, Hunne
Majesteiten; L. L. A. A. = Ie lora Altez,e,
Hare Hoogheden; I. c. = luogo citato, ter
aangehaalde plaatse; I', staat voor het
lidw. 10, la en Ie voor klinkers (voor a
altijd, voor de andere klinkers meestal),
l'odio voor 10 odio, I'ira voor la ira.
la, I vrouwelijke vorm van het lidw. il en 10
pI. Ie) de; met de voorz. di, a, da, su verbonden tot della, alla, dalla, suUa; II pron
(4e naamval van ella) haar, het; U; la
salutai, ik groette haar; la finiro io, ik
zal het afmaken; la e dura!, het is hard!
la parli pura, spreekt U maar op; (prov)
chi la dura, la vince, de aanhouder wint.
hi, avv daar, daarginds, daarheen; la za, zoo
zoo, zoo tamelijk; quel libra la, dat boek
daar; il mondo di za, de andere wereld;
alto lat, halt!; 10, dentro, daar binnen; di
la, aan gene zijde; van ginds, van daar;
di qua e di la, hier en daar, van hier en
van daar; 10, dove, daar waar; termo lat
halt! za giu of laggiil, daar beneden, daar;
piu za, meer daarheen; verder; la su of
lassu, daarop, daar boven; verso za, naar
ginds, daarheen; andare la la, op zijn
dooie gemak gaan; chi va zap wiedaar,
werda!; wie gaat daar? andare piu in la,
verder gaan; andare troppo in la, te ver
gaan; va' pur za, F ga maar, je zu!t het
we! zien; cereare piil in la, verder zoeken;
essere un qui e un la, een fij ne men€er (een
schurk) zijn; che cia? wieis daar?; esserein
10, cogli anni, reeds in jaren gevorderd
zijn; essere pit~ di la che di qua, den dood
nabij zijn; non tarsi ne in qua ne in la di
una cosa, niets uit een zaak maken, zich
er niets om bekommeren; sta za, hij woont
daar; tornera la per Natale, hij zal zoowat
tegen Kerstmis terugkomen; voltati in la"
F voor men hetvermoedde; in 't volgende
oogenblik.
la, m J' la, a.
labarda, f helle baard.
la'baro, m labarum, Rom. oorlogsvaan;
kruisvaan, processievaan.

ladra

labbrata
labbrata, I slag op den mond.
labbrino, m fijn lipje (van kind).
labbro, m (pllabbri & labbra) lipc; rand (v.
vat, wond &); ~ d'asino, jf. koningskaars; labbra di ciuco, dikke, zware lippen;
~ leporino, hazenlip; ~ di sapra , di satta,
boven-, onderlip; ~ di Venere, jf. weverskaarde; aver il cuor sui Ie labbra, het hart
op de tong hebben, openhartig zijn; aver
una parala suZIe lab bra, een woord op de

laeciolo, laeeiuolo, m strikje, stropje; lusje;
fig valstrik, val.
Laeedemone, m Laeedemonia, / Laceclemonie, Sparta.

laceramento, m verscheuring.
lacerare, I vt verscheuren, in stukken scheuren; vernietigen; lig verspillen, verkwisten; II ~rsi, vr scheuren, stuk gaan; gleeen
(zijdestof).

lacerazione, / verscheuring.
lippen hebben (zander het evenwel te la'cero, I m verslijting, slijtage; II agg gekunnen zeggen); bevere a liar di labbra,
scheurcl, verschcurcl; verslctcn; in lornpen

even drinken, nippen, een klein slokje
nemen; dire una casa a liar di labbra, iets
onduidelijk zeggen; lar il ~, een lip trekken, mokken.
labbrone, m dikke, grove lip; mensch met
zeer dikke lippen.
labe, I vlek, smet.
laberinto, m labyrinth, doolhof (ook in het
oor).
labiale, agg van de lip pen, lip-; consonanti
labiali, pi lipletters.
labiato, I agg lipvormig, lip-; II (sast) labiate,
f pi jf. lipbloernige planten.
la'bile, agg labiel, wankelbaar, onvast; lig
licht te verleiden, zwak, vergankelijk;
memoria ~, zwak geheugen.
\abl\lta, I zwakheid; vergankelijkheid.
labirinto, m zie laberinta.
lab oratorio, m laboratorium.
laboriosamente, avv met veel moeite; werkzaam, vlijtig.
laborioslta, I werkzaamheid, vlijt; moeite,
zwarigheid.
laborioso, agg arbeiclzaam, vlijtig; moeielijk,
bezwaarlijk; digestiane laboriasa, rnoeielijkc
spijsvertering; scritta ~, moeielijk te begrijpen geschrift.
labrace, m ;so! zeebaars.
laburno, m t gouclenrcgen.
I laeea, I lak, lakverf, lakvernis; cera ~,
zegellak; gamma ~, gomlak; ~ in granelii,
schellak.
2 lacca, I laag gelegen lancl; laagte; kuil;
heup, achterbout; bil (v. paard).
laeeetto, m schoenlus, strop.
laeehe, m lakei; loopknecht.
laeehetta, I raket, slagnet; achterbout van
dieren.
laeehezzo, m F lekkernij, pikante, eetlustopwekkencle spijs; jig lokmidclel, lokaas.
la'eela, I JS] elft.
laeela'la, I werpstrik (voor 't vangen van
vee); lasso.
la'eelo, m Ius, strik, strop; lasso; lijsterstrik; lig hinderlaag, !aag, valstrik, veroordeeling tot de galg, strop; galg;
seton, haarsnoer tel' afleiding van
lichaamsvochten 01 etter; prendere al ~,
in den strik vangen; tendere lacci, strikken
spannen, uitzetten.
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gehuld, haveloos.

Laconia, I Laconie.
laconicamente, avv laconico, agg laconiek,
kort en bondig.

laconismo, m bondigheicl, kortheicl.
laeonizzare, vi kort en bondig, laconiek
spreken.

la'crlma, / traan; lacrime, pi soort grove
hagel;
lacrime amare, bitter leed; ~
batav'ica, glastraan; lacrime di caccodrilla,
krokodillentranen;
Cristi, een donkere wijn, die op de hellingen van den
Vesuvius groeit; lacrime d' incenso, wierookkorrels; valle di lacrime, tranendal;
aver Ie lacrime in pelle in pelle, tranen in
de oogen hebben; destare Ie lacrime, tranen ontlokken, roeren; ingaiare Ie lacrime,
de tranen inhouden; piangere a calde
lacrime, heete, bittere tranen weenen.
lacrimale, agg traan-; glandule lacrimali, pi
traanklieren.
laerimare, I vi tranen storten, weenen; tranen (de oogen); druppelen; zweeten, uitzweeten (van planten); doorsijpelen (vaten); II vt iem. beweenen, beklagen.
lacrimato, agg beweend, betreurd.
lacrimato'lo, m traanzak; binnenste ooghoek (v. herten).
laerimazione, t geween, gehuil; het tranen
lacrimetta, / traantje.
[(der oogen).
lacrime'vole, agg beklagenswaardig, treurig.
lacrimosamente, avv met tranen in de oogen,
al weenende, in tranen.
lacrlmoso, agg vol tranen, weenend, klagend,
jammerend; jig treurig; druipend, uitzweetend; luago ~, treurige plaats; plaats
vol weeklagen.
lacuna, j I lagune; 2 leemte, gaping; onderbreking; open plaats (in handschrift).
lacunare, m A yak van een plafond (tusschen twee of vier balken).
lacustre, agg in meren levend of groeiend;
dimare lacustri, pi paalwoningen.
la'dano, m ladanum, soort gomhars.
laddove, avv I waar, op de plaats waar; 2 terwijI, waarbij, of schoon.
Ladislao, m Ladislaus.
ladra, / dievegge; F binnenzak (van jas);
lange stok met gespleten eind om ooft te
stelen.

ladraccio

lamentare
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ladra'cc!o, m gemeene die£.
ladramente, avv diefaehtig; sehelmaehtig;
fig afsehuwelijk. zeer sleeht.
ladreria, f dieverij; sehelmerij.
ladro, I m dief. sehelm. spitsboef; oneerlijk
persoon; dief aan kaars; '"-' di mare.
zeeroover; '"-' matricolato. aartsdief; '"-'
di professione. beroepsdief; '"-' di strada.
straatroover; tempo da ladri. afsehuwelijk
weer. bees ten weer; chi e bugiardo e '"-',
wie liegt. bedriegt. de leugenaar is ook
een dief; la comodita fa l'uomo '"-', de gelegenheid maakt den dief; II agg diefaehtig. oneerlijk. bedriegelijk; slecht; afsehuwelijk; leelijk; moeilijk. bezwaarlijk;
lama ladra. honger als een wolf; fatica
ladra. zware inspanning; ladre fatiche, pi
oneerlijk werk; zwaar werk; lucignolo '"-',
dief (scheefbrandende pit) aan kaars;
occhi ladri, PI levendige, schelmsche
oogen; sonetto '"-', afschuwelijk sonnet;
stagione ladra, afschuwelijk weer; tutore
'"-'. oneerlijke voogd.
ladroci'nio, m diefstal. ontvreemding.
ladrona'ia, I dievenhol; dievenbende; groote
diefstal. reeks diefstallen.
ladronciHlo, m jonge dief, diefachtige jongen.
ladrone, m roover, straatroover; i due ladroni. de twee misdadigers, die tegelijk
met Christus gekruisigd werden.
ladrone'ccio, ladrone'ggio, m diefstal, roof;
straatroof, schelmerij.
ladroneggiare, vi roover worden, van roof
en diefstal leven.
ladroneria, m roof, diefstal.
ladronesco, agg diefachtig, schelmachtig,
boeven-.
lagena, f (Archeol) wijnflesch met nauwen
hals.
laggiu, avv daar beneden, daar omlaag.
daar onder.
laghetto, m klein meer, vijver.
lagnanza, f geklaag; klaeht; het klagen.
lagnarsi, vr zich beklagen (over); klagen,
jammeren; bedroefd zijn; leed, verdriet
hebben.
lagno, m klacht; het klagen.
lago, m meer; waterplas; ondergeloopen land
(voor ijsbaan); diepte. uitholling. holte;
i laghi del cuore. de hartkamcrs; c' era un
'"-' di sangue, er lag een groote plas bloed;
(fig) essere in un '"-' di miserie, in een zee
van ellen de verkeeren.
lagone, m groot meer; kratermeer, zwavelmeer; heet meer; strandmeer.
la'grlma, I zie lacrima.
laguna, f \agune; strandmeer.
lai, m PI weeklachten, klaagliederen, jammertonen; gezucht.
lalcale, agg wereldlijk, \eeke(n)-; condizione
'"-', leekenstand.
lalcamente, avv wereldsch, als (een) leek.

lalcato, m leekenstand, de leeken (niet geestelijken).
la'ico, I agg wereldlijk. leeke(n)-; II sost m
leek, wereldlijk persoon; leekebroeder;
fig onervaren. oningewijd persoon.
laldamente, avv leelijk; gemeen, schandelijk;
mangiare "". onbeschoft, vies eten; vestire
"". vuil gekleed zijn.
laldezza, laldita, f vuilheid, leelijkheid. gemeenheid; fig onzedelijkheid, onzedelijke
handeling of uitdrukking.
la'ldo, agg leelijk. vuil, gemeen, misvormd,
afkeerwekkend; fig onzedelijk, liederlijk.
gemeen; sudicio ___ • walgelijk vuil.
laidume, m hoop vuil; vuil; fig .gemeene uitdrukkingen. vuiligheid; libro pieno di '"-',
een boek vol vuiligheden. gemeenheden.
lama, f I moeras. moerassige, drassige weide;
2 kling (van meso zwaard); plaat. blad
(metaal); blik; fig & F slechte. booze
knaap. kerel; 3 ~ lama, kameelschaap;
(fig) una buona ,....". een goede vechter, een
goede kling; venire a mezza ---, terstond op
de zaak ingaan. een vlug besluit nemen.
geen omwegen maken.
Lama, m Lama. Boeddhistiseh priester in
Midden-Azie. il gran ---, de Dalal Lama.
lama'ccia, m slechte. onbruikbare kling; jig
F zeer onbetrouwbaar persoon.
lamalsmo, m lamaisme.
lamantlno, m ~ lamantijn, zeekoe.
lambente, p pres van lambire.
Lamberto, m Lambertus. Lambrecht.
lamblccamento, m distilleering; (fig) --- di
cervello. hoofdbreken. ijverig studeeren.
lamblccare, I vt distilleeren; II ,...."rsi il cervella (intorno a qe). zijn hoofd ergens overbreken; lang denken en peinzen over iets.
lambicco, m distilleerkolf, distilleerketel; fig
nauwkeurig onderzoek.
lamblre, vt likken, met de tong aanraken;
proeven (spijzen); fig even aanraken. beroeren; bespoelen (de zee het strand).
lambitivo, m
verzachtend borstmiddel;
borstsiroop.
lambrusca, f lt in 't wild groeiende lambruscadruif.
lambrusco, m lt in 't wi!d groeiende. onverzorgde wijnstok; wijn daaruit gewonnen.
lamella, f lamel, dun plaatje.
lamellare, agg blad-. plaatvormig, bladerig.
lamellato, agg bladerig. gelaagd.
lamenta'bile, agg beklagenswaardig, jammerlijk.
lamentamento, m geweeklaag, geklaag, gejammer.
lamentanza, f het klagen, jammeren, zich
beklagen; klacht. gejammer.
lamentare, I vt beklagen. beweenen; treuren.
jammeren (over iets); II ---rsi. vr zich beklagen. weeklagen. jammeren; non mi
lamento. ik wi! niet .klagen.

r

lamentevole

merlijk, beklagens-, betreurenswaardig.

lamentio, m voortdurend gejarnmer, geklaag_

lamento, m geklaag, gejammer; gejeremieer;
klaeht.

tamentoso, agg klagend, jammerend, jammerlijk.

la'mia, I

languidarnente
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lamente'vole, agg klagend, jammerend, jam-

I (Mit) naehtelijk spook, dat den
kinderen bloed uitzuigt, vampier; 2 'SJ
soort haai.
la'mina, I dunne plaat metaal.
laminare, 1 agg uit opeengelegde plaatjes
gemaakt of bestaande; II vt pletten, walsen (metalen)_
laminato'io, m pleteylinder, plethamer.
laminatore, m metaalpletter.
laminoso, agg zie laminare I.
la'mpada, t lamp; hanglamp;,...., elettrica,
eleetrisehe lamp; ,...., di sicurezza, veiligheidslamp.
lampada'rio, m lampendrager, kroonluchter,
kandelaber.
la'mpana, I lamp; kerklamp.
lampana'io, m lampenist.
lampanlno, m lampje; nachtliehtje.
lampante, agg lichtend, glanzend, blank;
helder, doorsehijnend; fonkelend (wijn);
duidelijk, verstaanbaar; chiaro e ,...." klaar
en duidelijk.
lampasco, m kikvorschgezwcl in het verhemelte (van paarden).
lampasso, tn lampas: 500rt geschilderde
zijde.
lampegglamento, m gebliksem, geweerlicht;
het liehten, flikkering.
lampegglare, vi bliksemen, weerlichten;
liehten; flikkeren; schittcren, glinsteren.
lampeggio, m aanhoudend gebliksem, geweerlicht.
lamplona'io, m lantaarnopsteker, lampf'nist.
lamploncino, m vetpotje, illumineerglaasje.
lamplone, m straatlantaarn; lantaarn; ganglamp; .$ scheepslieht.
lampl'rlde, lampiro, m glimworm.
lamplsta, m lampenfabrikant.
lampo, m bliksem, weerlieht; het lichten,
geflikker; bliksemtrein; ,...., d' ingegno, opflikkering van den geest; ,...., di speranza,
een straal van hoop; in un ....... , bliksemsnel, als de bliksem, in een ommezien;
dopa il ,...., vime il tuono, na de bedreiging
voIgt de stra£.
lampone, m ~ frambozestruik; framboos;
acqua di -, frambozenlimonade; gelato di
,...." frambozenijs.
lampreda, f 'SJ lamprei, prik.
lampredotto, m jonge lamprei; ingewand
(hart, lever &) van geslaehte dieren, omloop.
lana, I wol; zaeht haar; lane, pi wollen goe-

deren; balta di ,...." wolbaal; buona ,..."
slimme vas, sluw persoon; ,..., caprina,
geitenwol; coperta di ,...." wollen deken; '"
greggia, ruwe, onbewerkte wol) mezza - ,
halfwollen stof; _ pecoiina; schapenwolj
,...., delle mie pecore, F eigen verdiend geld;
non c' e porcherie, e tutta "-', hier is geen
bedrog in 't spel, 't is alles echte waar;
lare d' ogni _ un peso, alle denkbare
sleehte dingen doen; levare la ,..., a uno; F
iem_ het vel over de ooren halen, iem.
afzetten; (prov) disputar di ,...., caprina, om
's keizers baard veehten.
lana'gglo, m wollen goederen.
lanaluolo, m wolhandelaar; wolwetker.
lance, I weegsehaal.
lanceolato, agg lansvorming; lancetvormlgj
spits.
lancetta, I lancet, laatmes; wijzer (v. uurwerk); punt (v. magneetnaald).
la'ncia, t lans, speer; III ridder; met een
speer gewapend ruiter; .J. sloep, boot,
barkas; ,...., spezzata, gewapend geleider,
lijfwaeht; partijganger; carrere of rompere
una _, een lans brel<en (in 't tournooi
gaan); zieh met iem. in een twistgesehrijf,
strijd inlaten; het voor iem. opnemen.
lancia'lo, m lansenmaker, wapensmid.
lanciamento, m het werpen, slingeren.
lanclare, 1vt slingeren, werpen (werpgesehut),
schieten (pijlen); arma da ,..." werptuig
(pijlen&);-cantoni (of campanili) in aria,
bluffen, met spek sehieten, opseheppen;
occhiate, blikken werpen, II ,...,ysi,
vr zieh werpen, zieh storten, aanstormen op.
lanciata, I lanssteek.
lanciato'la, I werpnet (voor vogel;).
lanciatore, m speerwerper; ,..., di liabe, uitvinder, verspreider van fabels, geruehten.
lanclere, m X lansier; lancieri, pi quadrille
des lanciers (dans).
lancinante, agg stekend, sehietend (v. pijn).
la'nclo, m (flinke) sprong; a""', met een
sprong, in sprongen; de ,..." terstond, zonder dralen; di primo ,...." terstond, bij den
eersten aanblik, dadelijk.
lanclotto, m werpspies.
landa, f weide; heide, steppe; onvruehtbare,
zandige vlakte.
lando, m landauer.
la'neo, agg wollen, wollig.
lanerla, f lanerie, f pI wollen stoffen, wollen
goederen.
lanetta, f gekeperde stof.
lanfa, agg acqua ,...." oranjebloesemwater.
langravlato, n III landgraafschap.
langra'vlo, m III landgraa£.
languente, 1 p pres & agg kwijnend, smachtend; ziekelijk; II sost m ziel<elijk, zwak
mensch; hulpelooze.
languldamente, avv kwijnend, zwak.
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languidezza, t kwijnlng: tnatheid, loomheid;
~ di stomaco, leeg, wee gevoel in de maag.
la'nguido, agg kwijnend, mat, slap, loom;
ziekelijk; lume~, zwak, mat lieht; occhi
languidi, pi matte, slaperige oogen.
languimento, m zie languidezza.
languire, vi kwijnen, versmaehten, smaehten; verslappen; fig in ellende, armoede
leven; slepen, zich voortsleepen;
d' amore, verga an van lief de; la conversazione languiva, het gesprek kwijnde.
languore, m kwijning, versmaehting; matheid, loomheid; lusteloosheid; :$ malaise;
~ di stomaco, gevoel van leegte in de
maag.
laniere, of falco, ~, m ~ kwartelvalk,
blauwvoet.
lani'fero, agg woldragend.
lanlfi'cio, m wolweverij; wolfabriek.
lani'gero, agg woldragend.
lanina, f half wollen stof.
lanino, m wolwever; wolkaarder.
lano, agg wollen, van wol; panna ~, wollen
stof; wollen deken.
lanositil, t wolligheid.
lanoso, agg wollig.
lanterna, i lantaarn, lieht; vuurtoren; lantaarnpaal; 6. lantaarn, glazen kap op
dak, bovenlieht; lanterne, pi (Scherz)
oogen;
cieca, dievenlantaarn; ~ magi~
ca, tooverlantaarn;
di sicurezza, veiligheidslamp; secco come una ~, zoo dun
als een boonenstaak; dare of mostrare
altrui lucciole per lanterne, iem. knollen
voor eitroenen verkoopen.
lanternino, m kleine lantaarn, handlantaarn.
lanternone, m groote lantaarn; straat-,
stal-, ganglantaarn, proeessielantaarn; F
lange sl unge!.
lanternuto, agg zoo droog, mager als een
lantaarnpaa!.
lanu'glne, f dons; melkbaard; jfg jeugd.
lanuglnoso, agg donzig; met dons, nestharen
lanuto, agg woBig; woldragend.
[bedekt.
lanzichenecco, m III landskneeht; lansquenet (kaartspc,l).
lanzo, m III landsknecht, soldenier.
Laocoonte, m Laokoon.
laonde, avv weshalve; aldus, zoodat; waardoor.
lapa'zlo, m ~ zuring.
la'pida, f deksteen van beerput.
lapida'bile, agg waard om gesteenigd te
worden; ellendig, erbarmelijk.
lapidare, vt steenigen.
lapida'rla, f opschriftenkunde; wetensehap
om de opsehriften op gedenk- en grafteekens te verklaren.
lapida'rio, I agg lapidair, grafsehrift-, gedenkteeken-; kort en kernaehtig; II sost m
steensnijder; juw,licr.
lapidazione, f steeniging.
,-.....J

I'""-'

la'pide, t grafsteen; gedenksteen; gesneden
steen.
lapi'deo, agg steenen, van steen, hard als
steen.
lapidescente, agg steenvormend, steenafzettend.
lap Idificazione, f versteening; steenafzetting.
lapldi'fico, agg versteenend, steenvormend.
lapldiforme, agg steenachtig, steenhard.
lapillare, vi kristalliseeren, kristallen vormen.
lapillo, m kristallijn gevormd steentje, korreltje; kristalletje; vulkaanslak.
lapi\loso, agg kristallijn; steenig.
lapis (ros50), m I bloedsteen, roodsteen; 2
potlood; ~ nero, ~ rosso, ~ turchino,
zwart, rood, blauw potlood.
lapisla'zzuli, lapisla'zzoli, m lazuursteen.
lappe, in: la gala gli fa ~ ~, het water komt
hem in den mond (v. begeerte).
lappeggiare, vi slurpen, drinken (van honden).
la'ppola, f ~ klis; fig opdringend, klevend
persoon; lappale, pi oogwimpers; ~ campestre, ~ heggedoornzaad; ~ gramigmtola
of di serpe, ~ varkenskers.
lappoletta, f ~ vergeet-mij-nietje.
lappolone, m zeer opdringend, klevend persoon.

Lapponia, f Lapland.
Lap.
lappone, agg Laplamlseh; L~, m Laplander,
laquea'rio, m (Archeo!.) zoldering met paneelwerk.
lara'rlo, m Rom. huiskape!.
lardare, vt zie lardellare.
lardato'io, m lardeerpriem.
lardatura, f het lardeeren.
lardellare, vt lardeeren, doorspekken.
lardello, m reepje spek (voor 't lardeeren).
lardite, m speksteen.
lardo, m spek; gesmolten vet; fig overvloed;
nuatar nel ~ in overvloed baden; in 't vet
zwemmen; (/Jrov) get/ar il ~ a' cani, paarlen voor de zwijnen werpen.
lardone, m pekelvlcesch.
lardoso, agg spekachtig; vet.
largamente, avv breed, ru.im, l',:imseh.oots ,
rijkelijk, overvloedig; mtvoeng; wIJd en
zijd.
largheggiamento, m vrijgevighcid; wijdloopigheid.
largheggiare, vi vrijgevig zijn; op groot.~n
voet leven; ~ di cortesie, zeer beleefd zIJn
tegen iedereen; '" in ,tavori, overal gu~
sten uitdeelen; '" ion parole, breedsprakIg
zijn.
larghetto, agg l' eenigszins breed, larghetto,
een tempo tusschen largo en adagio.
larghezza, f preedte; fig vrijgevigheid, g~?ot
moedigheid; overvloed; menigte; wIJdte
(van kleeren).
largimento, m mildheid.

largire
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largire, vt mild schenken, uitdeelen; toe- lasca, f ;sJ voren; la celeste "", i!1 de Visstaan, verleenen.

largitore, m

~trice,

verleener; Maria largitrice di grazie,
Maria, uitdee1ster der genaden, gunsten.
largizione, I vrijgevigheid, mildheid; ruime
schenking; geschenk, gave.
largo, I agg breed, wijd; ruim; vrijgevig, gul,
edelmoedig; vr\jzinnig; conto "", oppervlakkige berekening; cosciema larga,
ruim geweten; disciplina larga, slappe,
losse tucht; governo "", vrijzinnige regeering; interpretazione larga, breede, ruime
ui tlegging; ~ a parole stretto a latti, gul
met woorden, maar karig in dad en; ,.., a
quattrini, gul in geldzaken; nel pii:t ,..,
senso, in den ruimsten zin; vestiti larghi, pi
wijde kleeren; pigliarla larga, een wijden
boog nemen; ver, wijd uitwijken; lig
lange inleidingen maken; stare a "", veel
plaats innemen; ver uit elkaar staan,
zitten; stare alia larga con qd, met iem. op
geen al te besten voet staan; alia larga,
in overvloed, in weelde, in menigte, rijkelijk; alia larga! uit den weg! maak
plaats! di largo, ruim, ruimschoots, overvloedig; 1\ sost m breedte, uitgestrekthcid,
wijdte, ruimte, plaats; t largo, langzaam
voorgedragen muziekstuk; eonoseere qd
per illunga e per il "", iem. van haver tot
gort kennen; far "", plaats maken; larsi
"", zich ruimte maken, zich cen weg
banen; zich omhoog werken; girare per
lungo e per,.." overal rond\oopen; prendere
il~, ,j,. de open zee, het ruime sop kiezen;
lig er vandoor gaan; III ,..,! ruimte, plaats.
largocclo, agg vrij ruim, vrij wijd.
largura, I breede, ruime plaats; groote
ruimte.
larl, m pi laren, huisgoden; tornare a' suoi
lari, naar zijn huis, haardsteden terugkeeren.
la'rice, m ~ larix, lork.
laringe, f (Anat) larynx, strottenhoofd.
laringite, I
laryngitis, ontsteking van het
strottenhoofd.
laringoscopio, m T keelspiegel.
larva, I spooksel, schrikbeeld, nachtelijk
spook; masker; fig schijn; larvc, masker
(van insecten); lig omhulsel zonder levenskracht;,.., di magistrata, een schaduw van
gezag; sotto la ~ della Pieta, onder den
schijn van vroomheid.
larvatamente, avv bedekteJijk, onder een
valsche gedaante.
larvato, agg gemaskerd, vermomd; huichelachtig; lebbre larvata, koorts waarvan
men den oars prong niet kan onderkennen.
lasagna, I (meestal in Pi), band-, lintmacaroni; notar nelle lasagne, alles volop hebben.
lasa;none,"f dom, onnoozel mensch; snkkel.

r

schen (teekcn v. d. dicrenriem).
,j,. vieren (touw).
lasclapassare, m toegangsbewijs, perskaart.
lasciare, I vt I laten, achter-, nalaten; 2 verlaten, in den steek laten; 3 laten Jiggen;
laten zitten (een meisje); 4 vergeten, weglaten; 5 overblijven, bewaren; 6 overgeven, toevertrouwen (een kind); 7 nalaten, vermaken; 8 latcn vallen, loslaten;
9 toelaten, veroorloven; gli avanzi del
desinare si lasciano per la cena, het overschot van het middagmaal wordt voor
het avondeten bewaard; ,.., un impiego,
een ambt in den steek laten, opgeven; ~
un lavoro a mezw, een werk onvoltooid
latcn liggen; ~ una maRlia" een steck
laten vallen (bij 't breien); ,.., il mondo,
de wereld vaarwel zeggen, in een klooster
gaan; non ~ nulla a desiderare, niets te
wenschen overlaten; qui hai lasciato una
parola, hier heb je een woo1'd uit-, weggelaten; ~ la penna, de pen neerleggen;
,.., Ie redini, de teugels loslaten; ~ il segno,
een teeken achterlaten; ~ questa vita,
het leven vaarwel zeggen, sterven; ,..,
luori, uit-, weglaten, achterwege laten; ,..,
indietro, achter zich laten, inhalen; lasciamo andare, 't kan zijn, 't is best mogelijk; we zullen er niet over twisten; lasciami fare, laat mij begaan; ,.., carrere Ie
case, de dingen hun loop laten, laten gaan;
lasciamo stare! laat dat staan, kom er niet
aan! ~ di ... , ophouden met ....: lascia! stel
u voor! verbeeld u!; II ,..,rsi, (v. recipr.)
elkaar -verlaten, uiteengaan, scheiden; si
sana lasciati, zij hebben met elkaar gebroken, zijn van elkaar af; III ~rsi andare in terra, zich op den grond laten vallen; ,..,rsi vedere, zich laten zien.
lasciata, t het verla ten, verlaten, in den
steek laten.
laseiatura, I uit-, weglating van een woord;
opnaaisel.
la'scito, m erfmaking, legaat, schcnking.
lascivamente, avv wulpsch, wellustig.
lasei'via, I wulpschheid, wellustigheid, zinnelijkheid.
laseivo, agg wulpsch, wellustig, zinnelijk.
lassa, I koppelriem.
lassare, vt zie lasciare.
lassativo, I agg l' ontlastend, laxeercnd; II
sost m laxeermiddel.
lassezza, I moeheid, loomheid.
lassismo, m laksheid; slapheid van zedelijke
beginbelen.
I lasso, I agg ve1'moeid, mat, uitgeput, slap;
fig ongelukkig, ellendig.
2 lasso, m in: ~ di tempo, tijdsverloop.
lassu, avv daar, daarboven, daar op, daar
omhoog.
<:) lassuso, avv zie lassiL

I schenker; uitdeeler, lascare, vt

lastra
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maccheronico of di stapp ina, gewone volkslastra, j steenplaat, dakpan; platte steen,
taal met Latijnsche uitgangen; capire it
vloersteen, tegel; plaat (metaal); Ie lastre,
~, tusschende regels doorlezen, begrijpen;
pi het plaveisel, de straat; lastra di ghidire una cosa in buon ~, iets duidelijk,
accio, ijsschol; ~ di vetro, glasruit; conzonder omwegen zeggen; parlare ~, p
sumare Ie lastre, straatslijpen, op straat
onduidelijke taal spreken; rijare il ~ a
slenteren; essere nota fino alle lastre, in het
uno, iemands taal 01 uitspraak verbeteren;
geheele land bekend zijn, bekend zijn als
alia latina, op zijn Latijnsch, in het Latijn;
de bonte hondo
lastrare, vt
stuwen (een lading).
o klaar, duidelijk; III avv zie latinamente.
lastratore, m stuwer, stuwadoor. .
latlnu'cclo, m beginselen van het Latijn,
lastrlcamento, m plaveisel.
eerste Latijnsche thema's; eenvoudig
lastrlcare, vt bestraten, plaveien; dekken
voorbeeld.
(met pannen, leien); ~ a uno la via, iem. latltante, agg 1'1 voortvluchtig, zich verborgen houdend.
den weg bereiden (om iets te bekomen);
prendere a ~ il mare, de zee willen pla- latltu'dlne, 1 breedte, breedtegraad; fig uitgebreidheid, ruime zin; ~ di tina stella,
veien, bestraten (d.w.z. het onmogelijke
willen).
astronomische breedte eener ster; legge
applicata can troppa ~, een in te ruimen
lastrlcato, I agg bestraat, bevloerd; II sost m
zin toegepaste wet.
straatsteen; bestrating, plaveisel.
lato, I m zijde; kant, flank; plaats; a ~,
lastricatore, m straatmaker.
ter zijde, ernaast; d'aUro ~, aan den anlastrlcatura, f bestrating, bevloering; pladeren kant; dal ~ mia, van mijn kant,
veisel.
mijnerzijds; dal ~ politico, uit een staatla'strlco, m straatsteen; plaveisel, straat;
kundig oogpunt; in ogni ~, overal; per
mettere qd sui ~, iem. op straat zetten,
il ~ di ... , met het oog op ... ; dormire per
broodeloos maken.
~, op een zijde slapen; II agg ruim, wijd,
lastrone, m groote steenen 01 metalen plaat;
uitgestrekt; breed.
sluitplaat van oven; groote ijsschol.
latebra, t schuilhoek; Ie latebre del cuore, het latomla, 1 steengroeve; Ie latomie, PI als gevangenis gebezigde steengroeven bij Sydiepste des harten.
racuse.
latente, agg verborgen; latent, gebonden;
latore, m ~trlce,1 brenger, overbrenger,
calore ~, latente, gebonden warmte.
houder; oster.
laterale, agg zijdelingsch, zij-; eredi laterali,
pi zijdelingsche erfgenamen; pareti late- latramento, m geblaf, gekef.
latrare, vi blaffen, keffen; lig kibbelen.
rali, Pl zijwanden.
lateralmente, avv van terzijde.
latrato, m geblaf, gekef.
laterl'zio, I agg baksteenen, van aJlrdewerk; latrla, I godsvereering.
II sost m pot ten en pannen, gebakken latrlna, 1 latrine, privaat.
aardewerk.
latrocl'nlo, m zie ladrocinio.
laticla'vlo, m (Archeol.) breede purperen latta, 1 blik; klap met de platte hand op het
hoofd.
band op het gewaad der Rom. senatoren;
latta'la, 1 melkvrouw, melkmeisje.
senatorengewaad.
latta'io, m melkboer; boter- en kaashandelatlfondo, m groot landgoed.
latina'cclo, m potjeslatijn.
laar.
latinamente, avv op zijn Latijnsch, in het lattaluola, 1 ~ knikbloem.
Latijnsch.
lattaluolo, I agg melk-; II sost m melktand.
lattante, agg zuigend, zuig-; bambino ~,
latinegglare, vt verlatiniseeren.
latinlsmo, m latinisme, Latijnsch taaleigen.
zuigeling.
latlnlsta, m latinist, kenner der Latijnsche lattare, vt zie allattare.
taal.
lattata, I amandelmelk; gerstwater.
latin Ita, t zuiver Latijnsche taal; Latijnsche lattato, I agg melkachtig, melkwit; melk-; II
geest en beschaving; de Latijnsche schrij(sost) lattati, m pi melkzure zouten.
verso
lattazlone, f het zoogen.
latinlzzare, fvtverlatiniseeren, in Latijnschen latte, m melk; acqua di ~, wei; bambino di
vorm brengen; II vi Latijn spreken, latinis~, zuigeling; ~ di capra, geitenmelk; ~
men bezigen; III ~rsi, vr een Latijn, Rodi ciuca, ezelinnenmelk; denti di ~, melkmein worden; de Latijnsche taal aannetanden; jigliuolo di~, voedsterkind; Iramen.
teUi di laite, zoogbroeders; liore del ~,
latino, I agg Latijnsch; vela latina,
latijnroom; ~ di gallina, eierdooier geklopt in
zeil, driehoekig zeil; II sost m Latijn, Lawarme melk, lait-de poule; ~ vogelmelk;
tijnsche taal;
vaartuig met Latijnsche
~ grosso, vette melk; ~ impazzato, gezeilen; ~ aurea, Latijn uit den besten tijd;
ronnen melk; ~ di luna, witte poetsI'>'
Parbar!) , middeleeuwsc).l Latijn; ,..,..,
aarde; ~ di m(l,ndorle, amandelmelk; ,...,., di

w

w

w

latteggiare

laveggio
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mucca, koemelk; pesce di "', hommer,
mannelijke visch; porcello di "', speenvarken; ~ rappreso, zure melk; ,...., sciolto,
dunne melk; '" di vecchia, rosolio, fijne
likeur; zucchero del ,...." melksuiker; aver il
"'-' aUa bocca of sulle labbra, nog zeer jong
en onervaren zijn; essere""'" e sangue, er
uitzien als melk en blood; lar venire il '"
aUe ginocchia, vervelend, lastig, onuit·
staanbaar zijn; levare il ,..., al bambino, het

laureola, f ~ zwart peperboompje.
laureto, m laurierboschje.
laurino, agg lauwer-. laurier-.
la'uro, m ~ laurierboom; ,..., ceraso,

~

lau-

rierkers.

lautamente, avv weelderig. overvloodig; in
overvloed.

lautezza, I pracht, overvloed. weelderigheid;
rijkelijkheid (van betaling).

la'uto, agg prachtig, rijkelijk, weelderig.
kind spenen.
schitterend; condizioni laute. schitterende
lattegglare, I vi nog melksap hebben (gravoorwaarden; lauta paga. ruime, rijkelijke
nen); nog maar half rijp zijn; II vi (Pill)
betaling; persona lauta. persoon die er
met een droog penseel de verf uitstrijken.

goed van leeft.

lattemele, m slagroom.
lava, I lava.
la'tteo, agg melkachtig; melkwit; melk-; lava'bile, agg waschbaar. waschecht.
larina lattea, kindermeel; lebbre lallea, zog- lavabo, m lavabo. waschbekken; RK 't hankoorts; via lattea, i! melkweg.
den wasschen van den priester onder de
latterla, I melkerij, melkhuis; melkinrichmis.
ting.
lavacapo, m berisping, uitbrander.
lattlcl'nlo, m melkspijs; zuivel.
lavacecl, m indecl. onnoozele hals, domkop.
la'ttlco, agg in: acido ,....." melkzuur.
lavacro, m bad. badinrichting; badkamer;
badkuip, bad; il sacro of s(lnto ,....." het
lattlera, f melkkan.
doopsel; ,....., di sangue, bloedbad; martelattl'lero, agg ~ melkhoudend, melksap bevattend.

ling.

lattlfl'clo, m

~

plantenmelk; zuivelindustrie; zuivelfabriek.
lattlginoso, agg melkachtig, me1khoudend,
melk-.
lattlme, m
melkuitslag (v. kinderen).
lattlve'ndolo, m melkboer.
lattonare, vt den hoed over 't hoofd slaan.
lattone, m slag met de vlakke hand op den
hoed.
latto'nzolo, m zoogkalf; jong onervaren persoon; groen; beginner.
lattoscilplo, m melkweger, melkmeter.
lattoso, agg rijk aan melk.
lattovaro, m
likkepot.
lattuga, I ~ sla; halskraag. kraag; ,....., cappuccina of cappuccia. kropsla; ,....., crespa.
krulsla; ,..., romana, Roomsche latuw; ,.....,
salvatica. wilde sla. latuw.
la'uda, la'ude, I lofzang; hymne.
la'udano, m
laudanum.
laudare, vt loven, prijzen.
laudatlvamente, avv laudatlvo, agg prijzend,
lovend; orazione laudativa. lofrede.
la'urea, I lauwerkrans, lauwertak; doctorstitel, doctorshoed; prendere la ,....., in medicina, promoveeren als doctor in de medicijnen.
laureando, m candidaat in de rechten &,
doctorandus.
laureare, I vt lauweren; den doctorstitel verleenen". promoveeren; II ,.....,rsi. vr promoveeren.
laureato, I agg gepromoveerd. met den doctorstitel bekleed; poeta ,....,. gelauwerde
dichter, hofdichter (in Engeland); II sost
m doctor.
la'ureo, agg lauwer-, laurier-.

r

r

r

lava'gglo, m het wasschen van ertsen.
lavagna, I lei; dak-, schoollei.
lavamano, lavamanl, m waschtafeltje.
lavamento, m wassching. uitspoeling.
lavanda, I wassching. afspoeling; vootwassching;

~

lavendel.

lavanda'la, lavandara, I waschvrouw.
lavanda'lo, m waschbaas; bleeker.
lavanderia, j wasscherij. bleekerij.
lava'ndula, f ~ lavendel.
lavaplattl, m indecl bordenwasscher; lig
sukkel. nul.

lavare, I vt wasschen afwasschen, -spoelen,
reinigen; ,....., a uno il capo. iem. de ooren
wasschen.eenuitbrander geven;,....., il capo
all' asino. een ondankbare een weldaad
bewijzen; ,....., i piatti, de borden wasschen;
"'-' g/i scalini, de trappen schuren. boenen;
II ~si, flY zich wasschen; ~si la bocca di
qd, kwaad van iem. spreken; ~si Ie mani
di qc, ergens niet mee te maken willen
hebben. zich geheel van iets terugtrekken.

lavascodelle, m indecl keukenjongen. bordenwasscher.

lavata, f wasschen, afspooling; ,....., di capo,
uitbrander.
lavement. klisteer; lig ziekelijk, sukkelend persoon; P slechte koop;
prendere un "'-'. een slechten koop doen.
lavato, p pass & agg gewasschen; zuiver,
schoon; bleek; bianco come un panna "'-',
bleek als een doek.
lavato'lo, m waschgelegenheid, waschhok;
fonteintje; waschkuip.
lavatura, f wassching, het wasschen; waschwater.
lave'gglo, m kookpot, kookpan.

lavatlvo, m

r

lavetta

leccio

lazzeruc'llo, m !t. Oostersche mispelboom
lavetta, I X affuit.
I lazzo, agg zuur, wrang.
lavina, I lawine, sneeuwstorting.
lavora'bile, agg bewerkbaar, bebouwbaar; 2 lazzo, m belachelijk, potsierlijk gebaar;
bouw-.

kluchtig gezegde; kluchtig voorval, grap.

lazzullte, m lazuursteen.
lavoracchlare, vi prutsen, knutselen.
lavora' ccio, m slecht uitgevoerd werk, knoei- Ie, I art, I pi (van la): de; Ie donne, de vrouwen; II pron pers (ace. pi van ella): ze,
werk; lig onaangename bezigheid.
lavorante, I p pres & agg arbeidend, werk-;
haar; Ie ho v'ista, ik heb ze gezien; wordt
ook in den nom. gebruikt voor esse (elleno);
II sost m arbeider.
lavorare, I vi werken, arbeiden; in gang, in
Zlj; Ie son tutte qui, zij z'ijn allen hier; III
werking zijn; bloeien, winst opleveren;
pron pers (dat. van ella, voor: a lei) haar;
loopen, werken (van machines &); il
U; non Ie dispiacque, het mishaagde haar
cancro lavora ogni giorno piu, de kanker
niet; Ie scrivo queste poche righe, ik schrijf
vreet elken dag verder in; a questi giorni
u deze weinige regels.
si lavora poco, tegenwoordig gaan de leale, I agg rechtschapen, getrouw, trouw,
zaken slecht; eun negozio fhe lavora assai,
oprecht; II avv oprecht, zonder terug't is een zaak die veel opbrengt; Ie ruote
houding.
non vogliono "', de wielen willen niet 100- leal mente, avv getrouw, rechtschapen, oprecht.
pen, draaien; '" di line, met overleg te
werk gaan; '" di mana, zakkenrollen, lealtit, I rechtschapenheid, eerlijkheid, opstelen; '" di sarto, het kleermakersamrechtheid, trouw; aanhankelijkheid (aan
bacht uitoefenen; II vt bearbeiden; '" la
een vorst).
pietra, stet:n bewerken; '" la terra, den Leandro, m Leander.
grond bewerken, bebouwen.
leandro, m ~ oleander.
lavoratlvo, agg bebouwbaar, bouw-; giorno leardo, agg grijs, grijsbruin (v. paard); '"
- , werkdag; tempo "', arbeidstijd.
pomellato, appelschimmel; ,...., rotato, roodlavorato, I agg gewerkt, bewerkt; uitgeschimmel.
voerd; Iuoco "', I vuurwerk; 2 wild- lebbra, I T lepra, melaatschheid.
zang, levendig kind; terreno "', bebouwd lebbroso, I agg melaatsch; II sost m meland; II sost m bebouwd land.
laatsche; leproos.
lavoratore, m "'ora, I arbeider; arbeidster. leccamento, m het likken, belikken.
lavoratura, I bewerking; bebouwing.
leccaplatti, m indecl. tafelschuimer, klaplavorazlone, I het arbeiden, werk; beboulooper.
wing; bewerking.
leccarda, f druippan (onder 't braadspit).
lavorlno, m klein maar fijn en goed uitge- leccardo, agg snoepzuchtig, gulzig.
voerd werk.
leccare, I vt likken, af-, uitlikken; inpalmen,
lavorlo, m aanhoudende, ingespannen arinpikken, afsnoepen; F vleien, stroopbeid; il '" dei partiti, het woelen der parlikken; lig even aanraken, langs strijken;
tijen.
leccarsene Ie dita of i balli, zich de vingers,
lavoro, m werk, arbeid; moeite, inspanning;
den baard van iets aflikken; I' ho appena
taak; casa di "', werk-, tuchthuis; bestie
leccato, ik heb hem ternauwernood aangeraakt; '" e non mordere, zich met een
da "', werk-, trekdieren; lerri da "', gereedschap voor den arbeid; lavori lorzati,
kleine winst tevrcden stellen; II '""-'Tsi, vr
pl., dwangarbeid; giorno di "', wcrkdag;
zich aflikken; '""-'Tsi un eel/one, een oorvijg
legname da "', timmerhout; '" della
krijgen.
mente, geestesarbeid; lavori del Parla- leccascodelle, m indecl tafelschuimer, klapmento, werkzaamheden van het parlelooper.
ment; lavori pubblici, pi publieke, open- leccata, I het Hkken, gelik.
bare werken; tavolino da "', werktafel; in leccatina, I likje; kleine bijverdienste; tikje
sui of sopra "', tijdens, onder het werk.
met de rijzweep.
lavorucchlare, vi weinig 01 zonder ijver leccato, p pass & agg gelikt, nit-, afgelikt;
werken; knutselen, prutsen.

fig glad, gemaakt, lieverig, zoetelijk.

en vervaIlen uitzien.

onderneming begeven.

lavoruccla'cclo, m slecht uitgevoerd werk. leccatura, I het likken; lichte wond, schram;
La'zio, m Latium.
motgaatje; gekunstelde, op effect belazzaretto, m lazaret, hospitaal (inz. voor
rekende stijl.
besmettelijke ziekten).
leeeazampe, m indecl vleier, flikflooier.
Lazzarlsta, m Lazarist.
leeeeto, m steeneikenbosch; mettersi in un "',
La'zzaro, m Lazarus; parere un "', er bleek
zich in een wespennest, een gevaarlijke
lazzarone, m lazzarone, straatslijper, bcde- leeehlno, m F pronker, fat.
laar (in Napels).
le'eela, f ~ steeneikel, vrucht van den steenlazzeretto, m zie lazzaretto.
le'eclo, m ~ steeneik.
[eik.

lecco
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lecco, m doel, eindpunt (om bij 't bal- of
schijfwerpen te bereiken); lekkernij; fig
lokmiddel, kleine winst, lokwinstje.

leccone, m lekkerbek, fijnproever; vleier.
lecconeria, leccornia, f lekkernij; gulzigheid,
inhaligheid.

leccurne, m snoeperij,lekkernij,lekkerbeetje.
le'cere, vi geoorloofd, passend zijn.
lecitarnente, avv geoorloofd.
le'cito, I p pass (v. leeere) & agg geoorloofd,
passend; farsi ~ di fare qe, de vrijheid
nemen iets te doen; II sost m het geoorloofde.

ledere, vt beleedigen, kwetsen, schade berokkenen.

I

lega, I bond, verbond, bondgenootschap;

vereeniging, partij, bond; metalen verbindingsstuk; legeering; metaalverbinding; lig eigenschap; samenstelling, menging; OJ onderdeel der Florentijnsche
burgermilitie; de Ligue (in Frankrijk); ~
doganale, tolverbond; essere di buona ~,
goed bij elkaar passen; lar ~, zich vcrbinden, een verbond sluiten; di buona~,
van goede kwaliteit, van de goede soort.
2 lega, I mijl (4 K.M.); ~ marina, drie zeemijlen (5.555 K.M.).
lega'ccio, lega'cclolo, m kouseband; schoenriem; broekband.
legale, I m rechtsgeleerde; advocaat; e il
~ di easa R., hij is de rechtskundige adviseur van het llUis R.; II agg wetteJijk,
wettig, rcchtsgeldig; armi legali, pi geoorloofde wapenen; seienze legali, pi rechtswetenschappen.
legalita, f wettigheid, rechtmatigheid; sentimento della ~, rechtsgevoel.
legalizzare, vt legaliseeren, wettig, rechtsgeldig maken; gerechtelijk bekrachtigen.
legaJlzzazione, I legalisatie, gerechtelijke bekrachtiging.
legalrnente, avv wettig, rechtmatig; overeenkomstig de wet.
leg arne, m band; boei; fig verbinding, samenhang; l't huweJijksbeletsel (door te nauwe
bloedverwantschap); ~ del matrimonio,
huwelijksband; rompere i legami, de boeien
verbreken.
legarnento, m het binden, verbinden; verbindingsplaats; band, gewrichtsband;..t
verbindingsstuk van scheepsribben.
I legare,
I vt binden, vastbinden; om-,
dieht-, toebinden; verbinden, vereenigen;
inbinden (een boek); ..t een verbindingsstuk aanbrengen; bocien, bekoren; invatten (edelsteenen); ~ bene un discorso,
een redevoering goed in elkaar zetten; ~
Ie mani, de handen binden (ook lig),
boeien; ~ in matrimonio, in 't huwelijk
verbinden; ~ la parola, zich door zijn
woord verbinden; II vi in verbinding treden, een verbinding vormen; non ~, niet

leggere

bij elkaar passen, niet samengaan; elkaar
niet verdragen; III ~rsi, vr zich verbinden, een verbond sluiten; ~rsi per eontratto, zich door een contract binden; legarseia al dito, iets niet verge ten, wrok
koesteren.
zlegare, vt I l't vermaken, nalaten, legateeren; z afzenden (als gezant).
legata, f het binden, inbinden.
legata'rio, m erfgenaam, begiftigde (bij testament).
I legato, p pass & agg gebonden, verbonden;
j ingebonden (boek); verplicht, verbonden,
gehouden; geboeid; niet vrij (in zijn bewegingen); schuchter, bedeesd; brillante
~ in oro, in goud gevatte briljant; maniere legate, bedeesde manieren; note legate, J" verbonden noten, noten in Jigatuur.
legato, m I legaat, bestuurder eener provincie; pauselijk afgezant; ~ a latere,
buitengewoon pausclijk gezant; II legaat,
nalatenschap; stichting.
legatore, m J:loekbindcr; zetter (van edelgesteenten).
legatura, I het binden, verbinding; het inbinden van boeken; band (v. boek); verbindingsplaats, voeg; invatting, zetting
(van edelgesteenten); J" ligatuur; verbonden letters, ligatuur; lig band, verbintenis; ~ a mezm tela, halflinnen band.
legazione, I legatie, gezantschap; gezantschapsgebo,l\v; OJ legatie, provincie van
den voorm. Kerkelijken Staat; addetto alia
~, gezantschap'iattache.
legge, I wet; gebod; voorwaarde(n) vaneen
verdrag; la ~,de rechtswetenschap; ~
antiea, de oude wet (van Mozes); Joodsche godsdienst; ~ grammatieale, taal·
regel; leggi della natura, natuurwetten; in
nome della~, in naam der wet; ,...,
nuova, nieuwe wet (van Christus), Christelijke godsdicnst; aceettai con queste Jeggi
ehe ... , ik nam aan op voorwaarde dat. .. ;
aver lorza di ,..." kraeht van wet hebben;
farsi~, het zich tot plicht rekenen (om);
zieh vast voornemen; jarsi ~ di un eomanda, met de meeste nauwgezetheid een
bevel opvolgen; J'uso la ~, gewoonte
maakt wet; di ~, van rechtswege, langs
wettelijken weg; gewe1ddadfg, met aile
geweld; (prov) la neeessita non ha~, nood
breekt wet.
leggenda, I legende; overlevering; levensbeschrijving van een heilige; randschrift,
opsehrift op munten.
leggenda'rio, I agg legendariseh; II sost m
legenc1enboek, verzameling van 'heiligenlegenden.
leggere, vt lezen; begrijpen, vatten; in zich
opnemen; lezingen houden, voordragen;
onderwijs geven; legge diritto canonico, hij

Iz

leggerezza
geeft colleges in het kerkelijk recht; non
saper - cke nel suo libro, F een domoor,
onwetend zijn; - " la musica, muziek
lezen, van' t blad afspelen; - a qd ta vita,
iemands doopceel lichten, hem over den
hekel halen; - ad alta voce, overluid
lezen.
leggerezza, f lichtheid; fig beweeglijkheid,
behendigheid; lichtzinnigheid, lichtvaardigheid; - di piede, snel voetigheid.
leggerlno, agg niet al te zwaar; luchtig.
leggermente, avv licht; lichtzinnig, lichtvaardig; salire - , geleidelijk, langzaam
stijgen, opklimmen.
leggero, agg zie leggiero.
leggladramente, avv bekoorlijk, aanvallig.
leggladrla, f bekoorlijkheid, aanvalligheid.
leggladro, agg bekoorlijk, lief, aanvallig;
sierlijk, beleefd.
legglaluolo, m onverstandig, twistziek advocaat; kemphaan, ruziezocker.
leggl'blle, agg leesbaar.
legglcchlare, I vt slecht, hortend lezen;
vluchtig Ie zen, doorbladercp; II vi een
beetje lezen, door lezen den tijd verdrijyen.
legglero, agg licht; gemakke!ijk, gering, onbeduidend; lichtzinnig, lichtvaardig, oppervlakkig, vluchtig; vlug, behendig;
wankelmoedig, trouweloos; acqua leggiera,
zniver, goed water; argomenti leggieri, PI
weinig steekhoudende gronden; attenzione leggiera, geringe aandacht; cena
leggiera, eenvoudig, licht avondmaal;
donna leggiera, trouwelooze, lichtzinnige
vrouw; tatica leggiera, geringe moeite;
lettura leggiera, lichte, onbeduidende lectuur; panni leggieri, vesti leggiere, PI
dunne, lichte kleeren; essere un po' - di
mente, een weinig lichtzinnig zijn; alta
leggiera, lichtzinnig, luchtigjes, oppervlakkig; di leggieri, gemakkelijk, licht,
behendig.
leggio, m lees-, muzieklessenaar; koorlessenaar; stare a - , in 't koor meezingen.
leglona'rlo, m III legionnair, legioensoldaat.
leglone, f III legioen; fig groote menigte,
aantal, schaar; vreemdenlegioen, vrijschaar; legion d'onore, Legioen van Eer;
,.... d'angeli, enge!enschaar.
leglslatlvo, agg wetgevend.
leglslatore, m -trice, f wetgever, -geefster;
agg wetgevend.
leglslatorlo, agg tot de wetgeving behoorende.
leglslatura, I wetgeving; wetgevend lichaam;
duur van de zitting van een wetgevend
lichaam.
leglslazlone, f wetgeving; wetskennis.
leglsta, m rechtsgeleerde; jurist; wetgeleerde.
legl'ttlma, I '" rechtmatig, wettig dee!.

lei
leglttlmamente, avv rechtmatig, wettig,
verplicht; naar behooren, zooals het behoort.
leglttlmare, vt wettigen; wettig, gel dig maken; echten (een kind); rechtvaardigen.leglttlmazlone, f wettiging; wettig-, geldigverklaring; bekrachtiging; rechtvaardiging; echting (v. e. kind).
leglttlmlsta, m legitimist, aanhanger van de
Bourbons (in Frankrijk).
legglttlmltA, f wettigheid, echtheid, rechtmatigheid.
legl'ttlmo, agg wettig, geldig, rechtmatig;
overeenkomstig de wet; eta legittima, mondige leeftijd; matrimonio ~, wettig huwelijk; parte legittima, wettelijk erfdeel;
vino veramente~, F zuivere, onvervalschte wijn.
legna, I N zie legno.
legna'ceo, agg houtachtig; houterig.
legna'gglo, m starn, geslacht.
legna'la, f houtloods; houtzolder; mandare a
L--, afranselen.
legna'lo, m houtstapel, houtmijt; houthandelaar; brandhoutverkooper.
legnaluolo, m schrijnwerker.
legname, m hout, houtwerk; brand-, timmerhout; aIle houtachtige deelen van
een boom.
legnare, vt afranselen (met een stok;) sprokkelen, hout halen.
legnata, I stokslag; dracht stokslagen.
legna'tlco, m i'1 het recht om zich van
brandhout te voorzien (in bosschen &),
om te sprokkelen.
legnatura, f afrossing; F knuppelolie.
legne, f pI zie legno.
legnetto, m stukje hout, houtje; F klein
vaar- of voertuig; wagentje.
legno, m (PI legni m, Zegna & legne f) I hout;
2 stok; knuppel; lans, speer; 3 schip, vaartuig; 4 wagen, voertuig; 5 houtmijt, houtstapel; legna, legne, t pi brandhout; - di
vettura, huurrijtuig; testa di - , domkop;
aggiunger legne al fUOCO, olie op 't vuur
gooien, een zaak erger maken; caricarsi
di legna verdi, een moeilijke en weinig
winstgevende zaak ondernemen; portare
legna alta selva, hout naar 't bosch, water
naar de zee dragen, nutteloos, overbodig
werk verrichten.
legnosltA, I houtachtigheid.
legnoso, agg houtachtig, hout-; piante legnose, f PI houtgewassen.
legulelo, m onkundige advocaat.
legume, m peulvrucht; legumi, PI groenten.
legumlnoso, I agg peulvruchtdragend; II
(sost) leguminose, I pl peulgewassen, peulvruchten.
lei, t pron (voor ella), zij; haar; a - , aan
haar, haar; '" cosa dice? en wat zegt zij?;

Leida
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Lei, voor Ella, U (in de beleefde taal); il
di lei cane, uw hond; dar del lei, met U
aanspreken.
Leida, t Leiden; bottiglia di ~, Leidsche
fIesch.
Lemano, lago ~, nt Meer van Geneve.
lembo, nt zoom (van kleed); buitenste rand;
graadboog, verdeelde cirkelrand (aan
meetinstrumenten).
lemma, m (Gram) hulp·, voorzin; hulpstelling.
lemme lemme, avv zeer zacht, langzaam,
zeer bedachtzaam.
lemosina, t zie limasina.
lemurl, m pi I ~ maki's, haI£apen, vosapen;
2 spoken, schimmen; klopgeesten.
lena, lena, t ademhaling, adem; fig sterkte,
kracht, volharding; moed; apera di malta
~, van veel volharding getuigend, veel
vCillharding vereicchend werk; a basta~,
zoover de adem, de kracht reikt; con ~
atfannata, buiten adem, hijgend.
lendine, m neet.
lendinlHla, t soort grof laken.
lendinoso, agg vol neten.
lene, agg zacht, week, mild; fig aangenaam,
welgevallig; spirito "', zachte uitspraak
van den beginletter.
lenemente, avv zacht, week.
lenifieare, vt verzachten, lenigen.
lenimento, m verzachting, leniging.
lenire, vt verzachten, lenigen.
lenitivo, I agg verzachtend, pijnstillend; II
sost m pijnstiIlend middel.
Limno, m Lemnos.
lenoei'nio, m koppelarij; lig aanlokking,
aantrekkelijkheid.
lenona, t koppelaarster.
lenone, m koppelaar; souteneur, pooier; tusschenpersoon in een slechte zaak.
lenta'ggine, t ~ Geldersche roos; sneeuwbaI.
lentamente, avv langzaam.
I lente, agg zie lenta.
2 lente, f lI\ lins, linze; lens; brandglas, vergrootglas; schijf aan slinger v. e. klok 01
pendule; lenti, PI brilleglazen, bril; ~
palustre, lI\ eendenkroos.
lenteggiare, vi slap, los zijn (teugels, kcord);
niet meer pakken, verloopen zijn (schroeyen); niet sluiten; loszitten (deelen eener
machine).
lentezza, f langzaamheid.
lenti'eehia, I ~ Iinze; lelltieekie, PI Iinsvormige vermicelli.
lentieolare, lenticolato, agg lensvormig.
lenti'ggine, t zomersproet.
lentigginoso, agg sproetig, vol sproeten.
lenti'sehio, m ~ mastikboom.
lento, I agg langzaam, traag, slap; los, verloopen (schroef); wijd; juoeo ~, zacht
vuur; veleno ~, sluipend vergif; questa
scarpa m'e un po' lenta, deze schoen zit
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me wat los; II avv los, slap; zacht; tener '"
la briglia, den teugel slap, los houden.
lenza, f hengelsnoer.
lenzolone, m groot beddeIaken (voor tweepersoons bed).
lenzuolo, m (Pi ~li, m & ",la, f) beddelaken; (prov) stendersi quanta il '" e lungo,
zich niet verder uitstrekken als het laken
lang is; zich naar de omstandigheden
schikken.
Leonardo, m Leonard, Leendert.
leoncello, leoncino, m ~ jonge leeuw, welp.
leone, m fu, leeuw; ~l Leeuw (tceken van
den dierenriem); fig dapper mensch; coda
di~, ~ bremraap; eombattere da ~,
vechten als een leeuw; farsi la parte del""""
zich het leeuwendeel toeeigcnen.
Leone, m Leo; ~ Alagna, Leo de Groote.
leonesco, agg leeuwachtig.
leonessa, f fu, leeuwin.
LEonida, m Leonidas.
leonino, agg leeuwen-; cittd, leonina, het op
den rechter Tiberoever gelegen deel van
Rome; colore ~, leeuwengeel, vaalgeel;
forza leonina, leeuwenkracht; versi leonini,
PI leoninische verzen, verzen met midden en eindrijm.
leontopOdio alpino, m ~ edelweiss.
leonuro, m ~ hartgespan.
leopardo, m fu, luipaard.
Leopoldo, m Leopold, Luitpold.
lepidamente, avv vermakeIijk, geestig.
lepidezza, f geestigheid; grappigheid; geestige, boertige zet.
lepido, agg geestig, boertig, grappig, koddig;
aanvallig, bevalIig; uomo ~, onderhoudend man.
lepidotteri, m PI schubvleugelige insecten;
vlinders.
lepore, m bevaiHg-, aanvalligheid; beminnenswaardigheid; geest, humor.
leporino, agg labbro ~, hazenlip.
leppo, m stank van verbrand vet.
lepracehioUo, lepratto, m jonge haas.
lepre, m & f fu, haas; hazenvleesch, hazenbraad; i!1 Haas (sterrenbeeld); can da"""',
hazenwindhond; ~ dolce e lorte, hazenpeper; ,...., marina, zeehaas (weekdier);
voglia della ,...." hazenlip; aver piu debiti
eke la ~, meer schulden hebben dan
haren op zijn hoofcl; una volta carre il cane
e un' altra la ,...." alles lukt niet even goed;
invitar la ,...., a carrere, iem. uitnoodigen
tot iets wat hij gaarne doet; pigliar la ~
senza correre, de gunstige gelegenheid afwachten; (prov) vedere dove la ~ giace, de
kat uit de boom kijken, nagaan waar de
moeilijkheid schuilt.
leprino, agg haze-, hazen-.
leproncino, m haasje.
leprotto, m jonge haas.
lereiare, vt vuil maken, verontreinigen.
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lerclo, I agg vuil, smerig, walgelijk; II sost m letl 'fero, agg doodelijk.
vUil, vuilnis; mengsel van koomest en letlfleare, vt vroolijk maken, opvroolijken.
leem om reten in kachels te stoppen.
letl'zla, I blijdschap, vrooIijkheid, opgelerclume, m vuiI, vuilnis.
ruimdheid.
lero, m ~ wikke.
letlzlare, vi ~rsl, VI' zich verheugen, vrooLesblo, Lesbico, m Lesbier; 1,...." agg LesIijk, vergenoegd zijn (over iets).
Usbo, m Lesbos.
[bisch. letta, Ilezing, het lezen; dare una ,...., a un
le'slna, I els, priem; F gierigaard, schraper;
libro, een boek vluchtig doorlezen.
gortenteller; esser della compagnia della lettera, I letter; letterteeken; geschrift;
~, tot het gilde der schrapers behooren,
brief, schrijven; oorkonde; leUere, PI letkrenterig zijn.

leslnare, vi krenterig, gierig zijn; op aIles
beknibbelen.
leslnerla, I schrielheid, vrekkigheid.
lesione, I beschadiging, kwetsing, verwonding; lig beleediging; '" schade, nadeel.
leslvo, agg benadeelend, schadeIijk.
Iilso, p pass (van Ze:Jere) beleedigd; beschadigd, gekwetst; delitto di Usa maesta,
majesteitsschennis.
lessare, vt koken (in water).
lesslco, m woordenboek, lexicon.
lessi.cografia, I lexicographie; samenstelling
van een woordenboek.
lessicogra'flco, agg lexicografisch.
lesslcografo, m samensteIler van een woordenboek.
lesslgrafia, f (Gram) handleiding voor het
juist spellen der woorden, spelling.
lesso, I m soopvleesch, gekookt vleesch;
bouillie; II agg gekookt; pesce ,..." gekookte visch.
lestamente, avv snel, vlug, behendig.
lestezza, f snelheid, vlugheid, behendigheid.
lesto, I agg snel, vlug, behendig; kort van
duur, spoodig afgeloopen; ,..., di cervello,
vlug van begrip; mani leste, pi vlugge,
ijverige handen; ,...., di mano, I vlug met
de hand; 2 gauw met de vingers, diefachtig; la cena sara lesta, het avondeten
zal spoodig afgeloopen zijn; essere ,...." gereed, klaar zijn; quitte zijn; II (avv) lar
,..., haasten, spooden.
letale, agg doodelijk
letalita, I doodelijkheid; sterfte.
letama'io, m beerput; mesthoop; fig vuile
kamer, vuil bed.
letamare, letamlnare, vt mesten, bemesten.
letame, m mest; stalmest, mest~troo.
letanie, I pllitanie, smeekgebed; vervelend,
lang verhaal; litania di nomi, vervelende
opsomming van namen.
letargia, I slaapziekte; verdooving; lig gevoelloosheid, doffe onverschilligheid.
leta'rgico, agg lethargisch, verdoofd, gevoeIloos, slaapzuchtig.
letargo, m zie letargia; wintersJaap; zomerslaap.
Lete, I Lethe; jig vergetelheid.
leteo, I agg tot de Lethe behoorende; II sost
m Lethe, vergetelheid.

letlcare. & zie litigare &,

teren, letterkunde; ook: lettersoort, corpus; ,...., d'alfari, handelsbrief; ,...., anonima,
anonieme, ongeteekende brief; ,...., aperta,
open brief; belle leUere, pI de schoone letteren; ~ di cambio, wisselbrief; ,...., corsiva,
cursieve letter; ,...., di credito, kredietbrief;
,...., maiuscola, hoofdletter; ,...., minatoria,
dreigbrief; ~ minuscola, kleine letter;
,..., missiva, zendbrief, zendschrijven; .......,
morta, doode letter; ,..., di raccomandazione, aanbevelingsbrief; ,..., di scatol" of
da speziali, F groote, dikke, vette letter;
lettere umane, pI philologie, taalwetenschap; a ,..." letterlijk, woordelijk; alia ,..."
woordelijk, naar de letter, in de ware beteekenis; avanti,...." v66r het onderscllrift,
eerste en beste afdrukken v. koperen platen; per ,..." schrifteIijk; scrivere qc a
leUere di scatola, iets zeer duidelijk schrijven, mededeelen; stare alla ,..." zich aan
de letter houden; tradurre troppo alla ,..."
al te woordelijk vertalen.
letterale, agg letteralmente, avv letterlijk,
woordelijk.
lettera'rio, agg letterkundig, litterair.
letterata, I geletterde vrouw; schrijfster.
letteratamente, avv geletterd, letterkundig.
letterato, I agg letterkundig, geletterd, geleerd, onderwezen, beschaafd; II sost m
schrijver, letterkundige; geleerde; geletterde.
letteratura, I letterkunde; litteratuur.
leUerina, f briefje.
letteru'ccia, I slecht geschreven brief, brief
vol fouten.
letticciuolo, m klein, armoedig bed.
lettico, agg Lettisch.
lettlera, I onderstel van bed; ligstroo; stroo·
bed, paljas; stroozak.
lettlga, I draagstoel, draagkoets; draagbaar.
lettighiero, m begeleider 01 drager van eell
draagstool.
lettino, m bedje, kinderbed.
letto, m bed, legerstede; leger (van dieren);
lig huwelijk; (Pitt) ondergrond, eerste
verflaag; rivierbed, bodem (der zee); bezinksel, moor (in wijnvaten); kweekbed
(voor planten); laag overblijfselen van
afgevreten moerbeiblaren; X richtkussen
(van kanon); ,...., bastardo, tweemanstwijfelaar; ,..., da campo, veldbed; ,...., di dolore,
Iijdensbed; ,..., di terro, ijzeren bed; tigliu-
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del primo - . kind uit het eerste huwelijk; letti gemelli. pi dubbel bed. twee bij elkaar behoorende ledikanten; - di giustizia. OJ lit d e jus tic e. parlementszitting onder voorzitterschap des
Konings (Frankrijk); - di morte. sterfbed; - da due persone. tweepersoonsbed;
"" di spine. hard. moeilijk leven; - degli
sposi. huwelijks-. bruidsbed; alzare un - .
een bed opslaan; essere (of stare) a '""-'. te
bed liggen; essere in '""-'. bedlegerig zijn;
essere sui '""-'.(een oogenblik) op bed liggen;
essere tra - e lettuccio. tusschen bed en
leuningstoel zijn. dikwijls ziek zijn; fare
il "" a qc. iets op gang brengen. iets goed
voorbereiden; far il "" a qd. voor iem.
zorgen; farsi il "". zich een goed leven
bezorgen; lar '""-'. gaan liggen (van graan
na zwaren regen); mettersi a '""-'. bedlegerig. ziek worden; rilare il '""-'. het bed opmaken. opschudden.
lettorato. m lectoraat; ambt van lector.
lettore, m lezer. lector; voorlezer; leeraar;
RK hij die de tweede van de lagere wijdingen ontvangen heeft.
lettorla, Ilectoraat; titel van doctor in de
theologie.
lettrlce, t lectrice. lezeres. voorlezeres.
lettu'cclo. m klein. armzalig bed; sofa. rustbank. canape.
lettura. I het lezen. voorlezen; lectuur; het
leeren lezen; wijze van lezen. van uitspreken; letture pe' giovinetti. lectuur voor
de jeugd; dar '""-' di uno scritto. voorlezing
van een geschrift houden.
leucemia,!
leuc<bmie. witbloedigheid.
leucoclta, m leucocyt. wit bloedlichaampje.
leucoflemmatla, leucoflemmasla,!
huidwaterzucht. bleekwaterzucht.
leu correa, I
witte vloed.
leva, I ~ hefboom. koevoet; handspaak; lig
prikkel; hefboom;
verloskundige tang.
forceps; lls< lichting. aanwerving (v. soldaten); "" di mare. holle zee. deining; ""
in massa. volkswapening. algemeene oproeping onder de wapenen; chiamare alia
"". oproepen (voor 't leger); esser di '""-'.
opgeroepen worden. in de loting vallen;
mettere a '""-'. met den hefboom opheffen;
lig iem. uit zijn onverschilligheid wakker
schudden; aansporen. opwekken.
leva'blle, agg ophefbaar; wegneembaar.
levante, I m het Oosten; de Levant. morgenland; II agg opgaand; oostelijk.
Ievantlna, I soort gekeperde zij de.
levantlno, I agg levantijnsch; Oostersch; II
sost m Levantijn. oosterling; 4. matroos
die op de Levant vaart; Smyrnavaarder.
levare, I vt I opheffen. optillen. oprichten;
dragen (een weegschaal); 2 wegnemen;
opheffen; 3 aftrekken (rekenk.); '""-' I' ancora. 4. bet anker lichten; '""-' il bollore.
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levigaro
beginnen te koken; - il campo. het kamp
opbreken; '""-' Ie carte. de kaarten afnemen.
coupeeren;-- (il ligliuolo) di collegio. (zijn
zoon) van de kostschool wegnemen; -copia. afschrift nemen; --la fiamma. ontvlammen. hooger opvlammen; -- dal
sacro lonte. ten doop heffen; -- la lepre. de
haas opjagen (uit zijn leger); -- mercanzie.
waren opkoopen; ......, di mezzo. uit den
weg ruimen. opruimen; -- la paga a qd,
iem. het loon onthouden; -- il respetto a
qd. iem. zijn achting ontzeggen. weigeren.
iem. niet meer groeten; -- la seduta. de
zitting opheffen; al "" delle tende. aan 't
eind van 't lied. ten slotte; '""-' un vizio.
een slechte gewoonte afleeren; -- di sotto
qc a qd. iets van iem. wegnemen; da quel
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pezzo di marmo ci ha levato una belta statua. uit dit stuk marmer heeft hij een
mooi standbeeld gehaald. gemaakt; II
,...."si. VI' opstaan (uit het bed); zich verbeffen. opstijgen. stijgen; opgaan (zon &);
lls< opbreken. heengaan; in opstand komen; zich verheffen (wind); ,...."si Ie calze.
zijn kousen uittrekken; ,...."si di casa. het
huis verlaten; --rsi alcuno d·innanzi. iem.
wegjagen. zich van iemands gezelschap
on tdoen; levatevelo dal capo. zet je dat maar
uit het hoofd; levati di costi. scheer je weg.
maak dat je weg komt; --rsi in furia. in
ira. toornig. woedend worden; ,...."si qc
dagli occhi. iets wegzetten; --rsi il pane
dalla bocca, zich het brood uit den mond
sparen.
levata, ! opheffing; wegneming; het inslaan.
opkoopen (v. waren); opgaan (van hemelHch.); opbreking (van de legerplaats); opstaan (van bed); di (prima) '""-'. zoodra
men opgestaan is. van den vroegen morgen af; di poca. di gran --. van weinig.
van veel gewicht. belang; fare una "".
iem. een uitbrander geven;
levato, I p pass & agg opgestaan. opgelicht;
opgeheven; weggenomen; verheven; omhoog. naar boven gericht; buon --I goeden
morgen; '""-' e posto. afgehaald en weer
thuisgebracht (kosteloos); -- il sole. na
zonsopgang; andare a gambe levate. vallen
met zijn beenen in de lucht; II avv behalve
dat. uitgezonderd; afgezien van.
levato'lo, agg ponte --. ophaalbrug.
levatore, m ophefier. oprichter; (Anat) hefspier; buon '""-'. iem. die gemakke1ijk opstaat.
levatrlce, I vroedvrouw.
levatura, ! opheffing; wegneming; fig verstand. begrip; essere di poca --. zwak van
begrip. onnoozel zijn.
levlatan, m leviathan; fig kolossus.
levlgare, vt glad. glanzend maken. polijsten;
'""-' un pavimento, een vloer wrijven, glad
wrijven.
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levlgatezza, I glans; gladheid.
lI'bbla, I (afgesnoeide) olijftak.
levlgato, agg glad, glanzend gewreven, ge- libbra, I pond; a libbre, bij het pond; bij
polijst.
ponden, in groote hoeveelheid.
Ilbecclata, I hevige zuidwestenwind, zware
Levlta, m Leviet.
windstoot.
levltazlone, I 't laten zweven van voorwerpen (door mediumieke kracht).
IIbe'cclo, m zuidwestenwind.
levl'tlco, I agg levi tisch; II sost m Leviticus IIbelllsta, m libellist, schrij ver van een schot(3e boek van Mozes).
schrift.
levrlere, m ~ hazenwindhond.
IIbello, m pamflet, schotschrift, smaadlezla, t lezio, m gemaaktheid; gemaakte maschrift,libel; 1'1 schriftelijke, gerechtelijke
niertjes; nuffigheid.
eisch, memorie.
lezlonclna, t korte les; standje, berisping. IIbeliula, t libel, waterjuffer (insect).
lezlone, ties, lesuur; college, voorlezing, on- IIbente, agg gewilIig, gaame doende.
derricht; jig les, leering; lezing, leeswijze; IIberale, I agg mild, gul, vrijgevig; vrijzinnig, liberaal; ongedwongen; arti liberati, pI
F berisping, standje; -- privata, privaatles; Ie varie lezioni di uno testo, de vervrije kunsten; costumi liberali, PI ongeschillende lezingen van een tekst; calltare Ie
dwongen manieren; II sost m vrijzinnige,
lezioni, de vroegmettenreciteeren, zingen;.
liberaal; alia "', vrijzinnig; openhartig,
dare lezioni, les geven; dare una --, iem.
zonder omwegen; ongedwongen.
de les lezen, berispen, een lesje geven.
IIberallsmo, m liberalisme, vrijzinnigheid,
lezlosa'gglne, I gemaaktheid, nuffigheid,
vrij zinnige rich ting.
. fatterigheid.
liberalltil, I vrijgevigheid, mildheid, ruime
lezlosamente, avv lezloso, agg gemaakt, fatgift.
terig, verwijft, opgesmukt; verwend.
IIberalmente, avv vrijgevig, mild, met volle
IUzo, m stank; vuil; vuile, stinkende plaats;
handen; vrijzinnig, liberaa!.
lig eIIende; il -- dei vizi, de poel der on- IIberamente, avv vrij, ongedwongen, vrijuit;
deugden.
openhartig, vanzeIf; nazione retta "', vrij,
·Iezzone, m smeerpoets, vuilik.
vrijzinnig geregeerd yolk; conlesso -- il
.Iezzoso, agg vuil; stinkend.
mio torio, ik beken openhartig mijn onlezzume, m groote stank; vuiligheid, hoop
gelijk.
vui!.
IIberamento, m bevrijding.
Ii, avv daar, daarginds; sta --, hij staat daar; IIberare, I vi bevrijden, vrij maken, in vrije uscito di ,..." hij is van hier weggegaan; heid stelIen; ontheffen (van verplichting,
di qui a --, van hier tot daar; dammi quel
lasten); verlossen, vrijmaken; laten (bij
libra "', geef mij dat boek daar; saranno
openbare verkoop); -- un londo, een bemille lire 0 giu di --, het zullen zoo wat
zitting van hypotheek zuiveren; Dio ci
duizend lire zijn; non un ladro, ma giu di
liberi! God beware ons er "oor! Dio liberi!
"', hij is nu juist geen dief maar 't scheelt
God beware me! II --rsi, VI' zich bevrijniet veel; -- per "', zoo terstond, onden, zich vrij, los maken.
middellijk; essere Ii Ii per lare qc, op 't liberato, p pass & agg bevrijd, verlost.
punt staan iets te doen; e pieno ancora il liberatore, m ",trice, t bevrijder, oster.
vaso? Ii n, is het vat nog vol? zoowat, IIberazione, I bevrijding, veriossing.
ten naastebij; e lermi "', F en daarmee IIbercolo, m > boekje, prulboekje.
uit! si puo arrivare fin --, tot zoover kan Liberia, I Liberia.
men komen, verder kan men niet komen; IIberlsta, m vrijhandelaar.
siamo "', wij zijn zoo ver, wij zijn er; di lI'bero, I agg vrij, onafhankelijk; vrijgesproken; niet in gebruik, ter beschikking, vrij;
'" a un anno, van toen af een jaar; '"
vicino, daarbij, in de nabijheid daarvan.
al te vrij, bandeloos; -- arbitrio, vrije wiI;
II, PI van het lidwoord 10; de; pron pers
aria libera, open Iucht; vrij uitzicht;
3e naamval sing en 4e naamv. pI hem;
campo "', vrij veld, vrijheid van handehen.
len; in carta libera, op ongezegeld papier,
llana, I ~ liaan.
vrij van zegel; commercio --, vrijhandel;
lianos, m pi' indecllIano's, uitgestrekte gras'" docente, privaatdocent; un londo e--,
vlakten in Zuid-Amerika.
een bezitting is vrij van hypotheek;
lias, m lias (gesteente).
ingresso "', vrije toegang, vrij entree; -IIbaglone, I plengoffer, drankoffer.
pensatore, vrijdenker; -- di se, geheel onLI'bano, m Libanon; cedri del "', ceders van
afhankelijk, mondig; una stanza e libera,
den Libanon.
een kamer is vrij, ter beschikking; stato
lI'bano, m J,. touw, kabel uit espartogras.
"', ongehuwde staat, vrijgezellenstaat;
Ilbare, vt uitgieten, plengen; even proeven,
libero! al klaar!; II avv vrij, ongedwongen;
met de lippen aanraken.
openhartig; parlare ,.." al te vrij spreken,
liba;done, I zie libagiontl.
oneerbare uitdrukkingen bezigen; alla
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liberta
libera, zie liberamente; parlare alla bella
libera, geheel vrijuit spreken.
liberta, / vrijheid, onafhankelijkheid. ongedwongenheid, openhartigheid; ,...., pi vrij·
heden, privileges; ,...., di coscien?a. gewetensvrijheid; mettersi in ,....,. 't zich ge-
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boek; ,...., nero. zwarte lijst, lijst der ver"
dachten; klachtenboek; ,...., d' oro, gulden
boek, lijst der adellijke familien (in Ve
netie); ,...., rosso, roodboek (zie ,...., giallo);
,...., tascabile. zakboek(je); mettere a ,...."
boeken, inschrijven in de boeken; tenere
makkelijk maken, jas en vest uittrekken;
i libri. $ boekhouden; parlare come un ,....,
1)rendersi la ,....,. de vrijheid nemen; vivere
stampato. spreken als een boek; parlare
in ,....,. ongehuwd zijn.
come un,...., stracciato, domheden vertellen.
libertina'ggio, m bandeloosheicl. liederlijk- Iibrone, m groot. zwaar boek; foliant.
heid, losbancligheid.
liburna, / C!J licht vaartuig met twee riemen.
libertino, I agg losbandig, zecleloos; II sost m licciaiuola, / ~ zetijzer.
losbol; III zoon van een vrijgelatene.
Ii'cclo, m I slagboom, kampplaats; zie lizza;
liberto, m W vrijgelatene.
2 schering van weefgetouw, scheerlijst.
Li'bia, / LibiC.
liceale, agg van een lyceum, gymnasiaal;
Ii'bico, agg Lybisch.
licenza ,...." einddiploma van een lyceum
libi'dlne, I zinnelijkheid, wellustigheid; on01 gymnasium.
tuchtigheid; teugelloos streven, vurige. Iicenza, / inwilliging, toelating; begunstiwoeste begeerte.
ging; verlof; korte vacantie, verlof; ontlibidinoso, agg zinnelijk, wellustig, geil; atti
slag; uitgelatenheid, bandeloosheid; al te
libidinosi, pI ontuchtige handelingen; gegroote vertrouwelijkheid, afwijking van
meene, liederlijke gebaren.
den regel; Go licentiaat, academische
Ii'bito, m lust; genoegen" welbehagen; a ,...."
graad; slotstrophe van een can z 0 n a;
naar het belieft, volgens welgevallen.
,...., di caccia, jachtacte;,...., poetica, dichterlibra, / (Archeo/) weegschaal; fi'! Weeglijke vrijheid; ,...., di vita, bandeloos leven;
schaal (teek. v. d. dierenL); tenere in ,...."
dar,...." den dienst opzeggen; verlof geven.
in evenwicht houden.
licenziamento, m ontslag, afdanking; oplibra'celo, m slecht, gemeen, slecht geschrezegging.
yen boek.
Iicenziare, I vt verlof geven; on tslaan, on tlibra'lo, m boekhandelaar; brocheerder.
slag geven; opzeggen (de huur, kamers);
librare, I vt wegen, afwegen; lig schatten,
II """rsi, vr zijn ontslag nemen, den dienst,
beoordeelen; II """rsi, v recipr elkaar in
de huur, de pacht opzeggen.
even wicht houden, tegen elkaar opwegen; licenzlato, I p pass & agg ontslagen, opgeIII,....,rsi, vr in evenwicht zijn.
zegd; voor afdrukken geteekend (druklibra'rlo, agg boeken-, boek-; boekhandels-; I proef &); een einddiploma bezittend; II
commercia ,...." boekhandel.
sost m licentiaat; bezitter van eene acalibrata, I slag met een boek.
demische bevoegdheid.
libra'ttolo, m slecht boek.
Iicenzlosamente, avv losbandig, bandeloos.
Iibrazione. flibratie, schijnbare 0/ werkelijke licenzlos.ita, I bandeloosheid, losbandigheid.
slingerende beweging van een hemel-ilicenzloso, agg losbandig, liederlijk, schaamlichaam om zijn as; schommeling (der
teloos; ontuchtig.
weegschaal); het wegen.
liceo, m lyceum, inrichting voor hooger onIibrerla, I bibliotheek, boekerij; boekenderwijs, overeenkomende met de hoogste
kast; boekwinkel, boekhandel.
drie klassen van een gymnasium.
IIbre'ttine, I pi eerste rekenboekje; esser aile Ii'cere, vi geoorloofd zijn.
,...." nog bij het eenmaal een zijn.
, licet, m privaat.
librettista. m schrijver van libretto's.
lichenl, m pi ~ korstmossen.
libretto, m boekje; uitgavenboekje; spaar- Ii'clo, m ~ boksdoorn.
bankboekje; couponboekje; slagersboekje licltare, vt bij opbod verkoopen; vi opbieden.
&; tekstboekje; operatekst, libretto.
Iicitazlone, t open bare verkoop; opbod.
librlcclno, m boekje, gebedenboekje.
Ii'cnlde, m ~ koekoeksbloem.
librlno, m fraai boekje.
IicopOdlo, m If. wolfsklauw.
libro, m boek; ~ bast; ,...., bianco, blanco licore, m likeur.
boek; album; dagboek; witboek; libri Llcurgo, m Lycurgus.
canonici, pi kanonieke boeken (van den IIddlte, m lyddiet (springstof).
Bijbel); gran,...., del debito pubblico, groot- Li'dla, / Lydie; Lydia; /,...." Lydische steen.
boek van de nationale schuld; ,...., di divotoetsteen; kiezellei.
zione, gebedenboek; ,...., londiario, kadas- Ii'dlo, I agg Lydisch; ilL,...." m Lydier.
ter, hypotheekregister; ,...., giallo, geelboek lido, m strand, oever; land.
(verzameling diplomatieke stukken);,...., Liegi, / Luik.
di lettura, leesboek; il,...., dei libri, het boek Ilenterla, t l' maagloop.
der boeken, de Bijbel; ~ maestro, groot- Iietamento, avv vroolijk, opgeruimd.
o

lie to

linEetta

lIeto, agg vroolijk, opgeruimd, blijde, goed
perken der wet, voor zoover de wet toegeluimd, aangenaam, vriendelijk.
laat; passare i limiti, de grenzen overlIeve, agg lIevemente, avv licht, gering, onschrijden, te buiten gaan; porre un ,..., a,
beduidend.
een einde maken aan.
lievltare, I vt met gist, zuurdeeg gereedma- liml'trofo, agg aangrenzend, naburig.
ken; II vi rijzen (van deeg), gisten.
limo, m slijk, modder.
lievltato, p pass & agg met gist bereid; ge- Iimona'lo, m citroenverkooper.
rezen.
Iimonata, ! limonade; citroenwater.
Iievlto, I m gist, zuurdeeg; het gisten, rijzen; Iimonato, agg citroengeel.
II p pass & agg zie lievitato.
Iimone, m ~ citroenboom; citroen; ,..., spreligamento, m (Anat) band, pees, gewrichtsmuto, F uitgeperste citroen (ook fig);
band.
(prov) la quercia non ja limoni, van disteJs
Iigamentoso, agg pezig, peesachtig, vezelig.
. kan men geen rozen plukken.
li'glo, agg onderworpen, afhankelijk; leen- Iimonea, I > limonade.
plichtig.
limonite, j ijzeroer.
Iigna'ggiO, m geslacht, familie, starn.
limosina, I Iiiifi limousine, gesloten automoli'gneo, agg houtachtig, houten.
Iimosina, I aalmocs.
[biei.
lignite, f bruinkool.
Iimosinare, I vi aalmoezen vragen, bedelen;
li'gure, I agg Ligurisch; riviera ,..." LiguriII vt afbedelen, smeeken, vragen om.
sche riviera (van Genua tot Pisa); II L,..." Iimosita, I modderighdd, slijkerigheid.
m Ligurier.
Iimoso, agg modderig, slijkerig.
Llgu'ria, I Ligurie.
[lim Pidamente, avv klaar, helder, doorzichtig.
® Iigu'stico, agg zie ligurt'; alpi z,:gustiche IImpidezza, Iimpid.ita, f klaarheid, doorzichPI Ligurisehe Alpen.
tigheid, duidelijkheid.
Iigustro, m ~ liguster.
li'mpido, agg klaar, helder, doorziehtig;
liIia'cee, t PI ~ lelieachtigen, leliefamilie.
cielo ~, heldere hemel; stile ~, duidelilla, I t ~ sering; II agg lila (kleur).
lijke, klare stij!.
Lilla, I Rijsse!.
IInaiuulo, m vlashandelaar; vlaskammer.
Iillipuziano, I agg lilliputaehtig, heel klein; IIna'rla, j ~ vlasleeuwenbek.
II sost m Lilliputter, dwerg.
lince, fu, lynx, los; occhi di ,..." Iynx-oogen.
lima, t ~ vijl; rasp; droge, onvruchtbare Lincei, m pi Accademia dei~, voornaamste
bodem; jig heimelijke wrok; knagend
Ital. academie (te Rome).
verdriet, verlangen &; ~ sorda, weinig Iineeo, agg lynxachtig, lynx-.
hoorbare vijl; stiekemerd, gluiper; dar Ix IInela'ggio, m het lynchen, lynchwet.
,..., a, nauwkeurig nazien, verbeteren, Iinciare, vt lynchen.
polijsten; dar I' ultima ~, de laatste hand linda, I alhidade, vizierliniaal.
leggen; lar ,..., ~, bespotten, uitsliepen.
Iindamente, avv netjes, sierlijk.
Iima'eeio, m slijk, modder.
IIndezza, Iindura, t netheid, sierlijkheid.
Iimaecioso, agg slijkerig, modderig.
lindo, agg net, sierJijk, elegant.
limare, vt vijlen, afvijlen; fijn atwerken, li'nea, f lijnO; streep; regel (schrift); linie;
polijsten.
riehting, rooilijn, loop, weg; afstamming,
IImatezza, t zuiverheid, keurigheid.
geslachtslijn; linie, pi omtrekken; handIimato, p pass & agg gevijld, gepolijst; zorglijnen; ,..., di battaglia, X slaglinie; ,..., colvuldig afgewerkt.
laterale, zijlinie; ,..., di confine, grenslijn;
Iimatura, f het afvijlen; zorgvuldige afwer,..., di condotta, gedragslijn; ~ di demarking; vijlsel.
cazione, demareatielijn; grenslijn; ,..., equilimbello, m afvalsnipper van leer.
noziale, evennaehtslijn, evenaar; ,..., lemlimbo, m limbus, voorgeborchte (der hel);
minile, vrouwelijke linie, lijn; ,..., maschile,
zoom, rand; ,..., dei bambini, verblijfplaats
mannelijke lijn, linie; ~ telegralica, teleder zonder doopsel gestorven kinderen.
graaflijn; ,...,del tiro, schootslijn, truppe di
Iimita'blle, agg begrensbaar.
,..." X linietroepen; ,..., di vapori, stoomI limitare, m drempel, ingang.
vaartlijn; vascello di ~, linieschip; esser
2 Iimitare, I vt beperken, begrenzen; omin prima ,..." in de eerste rij, 't eerste gelid
schrijven; II ""'rsi, vr zich beperken.
staan; in ,..." in rechte lijn.
Iimitatamente, agg op beperkte wijze, matig, Iineamento, m linieering; lineamenti, pi gezuinig.
laatstrekken, omtrekken; handlijnen.
Iimltatlvo, agg bererkend.
Iineare, I agg lijnvormig, lijn-; rechtlijnig;
Iimitato, agg beperkt, begrensd; gering.
disegno ,..." lijnteeken; distanza ,..." afIimitazlone, I beperking, begrenzing.
stand in rechte lijn; II vt zie delineare.
Wmite, m grens; grenssteen, grenspaal; Iineato, agg gelinieerd; gelijnd, gestreept.
limiet; einddoel; ~ dell' eta, leeftijds- line etta, I verbindiugstreepje; minstreepje;
grens; nei limiti della legge, binnen de
streepje.

lineto

liquido

IInguetta, I kleine tong, tongetje; tong van
Iineto, m vlasveld, vlasakker.
weegschaal; filtreerpapiertje, filtreerIinfa, I lymphe, bloedwater; l't plantensap.
buisje; vlammetje; l' tongstuk (in klariIinfa'tieo, agg lymphatisch, lymph-; bloedenet); tongetje, lipje van slot; lipje in
loos, bleek, zwak; lig zwak, krachteloos,
schoen; F babbelaarster, kwade tong.
flauw; glandule lin/atiche, lymphklieren;
IInguettuola, I kletskous, vervelende kletser.
vasi linlatici, lymphvaten.
Iingeria, I handel in witte goederen; wasch- IInguiforme, agg tongvormig.
Iinguino, m tongetje (van kind); lare il - ,
goed.
Ii'ngua, f I tongO; 2 taal, spraakorgaan.
de tong een eindje uitsteken.
spraak; 3 taal, taaleigen; attilata. Iingulsta, m taalgeleerde, taal vorscher.
scherpe tong; aflumicata, gerookte IIngui'stica, f linguistiek. taalwetenschap,
tong; ....., bianca. beslagen tong; ,..", della
taalvorsching.
bilancia. tong van de weegschaal; IIngui'stieo, agg taalkundig.
bugiarda. leugentong; - di bue, osse- linimento, m smeersel, zalf.
tong (ook ~); - di cane of - canina. ~ Iino, I m ~ vias; lijnwaad; seme di - of - ,
hondstong; _ di castagno, ~ levermos;
lijnzaad; II agg linnen; panno - . linnen.
cervina, ~ steenvaren, hertstong;
linnen stof; lilo - , garen.
lingue classiche, PI klassieke talen; errori linoleum, m linoleum.
di ....." PI taaJfouten; - di luoco, vurige, Iinotipla, I linotype, regelzetmachine.
meesleepende taal; /ingue di luoco, pi B IInotipista, m machinezetter.
vurige tongen; - grossa, dikke, gezwollen linseme, m lijnzaad.
tong (na drankgebruik); slechte. moeilijke Ii'nteo, agg linnen. van linnen.
spreker; ~ madre, oertaal, oorspronke- Iiocorno, m (Mit) eenhoorn; - marino, fu,
lijke taal; mala -, kwade, boosaardige 1I0fante, m fu, olifant.
[narwal.
tong; Ie male lingue, pi de booze tongen;- Iionato, agg leeuwkleudg; vaalgeel.
materna, moedertaal; - mordace, scherpe, Lione, m Lyon.
bijtende tong; morta. doode taal; Li'pari, I PI Liparische eilanden.
,..", olandese. Hollandsche taal; - parlata. lipoma, m (Pi: lipomi) l' lipoma, vetgezwel.
spreektaal, omgangstaal; - patinosa, be- lippa, I ~ smeele (een gras); een jongensspel bestaande uit een kort aan beide
slagen tong; - prolana, profane, goddezijden aangepunt stokje. dat met een
looze tong; - scritta, schrijftaal; ,..", di
aDder eerst omhoog en daarna voortgeserpente, gladde tong; - serpentina, l't
addertong; - di terra, land tong; testi di
slagen wordt.
- , pi taaloorkonden; ~ velenosa of di IIppltu'dine, I leepoogigheid.
vipera. giftige tong; - viva, levende taal; lip po, lipposo, agg druipoogig; bijziend,
aver la ~ lunga, een lange tong hebben,
zwak van gezicht.
veel babbelen, kwaadspreken; aver la ~ Li'psia, I Leipzig.
sciolta. van den tongriem gesneden zijn, Iiquazione, t frissching, loutering; afscheiveel praten, babbelen; aver il cuore sulla
ding (v. e. metaal).
,...." het hart op de tong hebben; non aver Iiquefare, I vt vloeibaar maken, doen smelne ....." ne orecchi, ne occhi, zeer voorzichtig
ten; II ,...."si. vr vloeibaar worden, smelten;
terughoudend zijn; la - batte dove il
fig sterk zweeten.
dente duole. waar het hart vol van is. Iiquefattivo, agg smeltend, oplossend.
loopt de mond van over; esser di due IIquefatto, p pass & agg vloeibaar, gesmollingue, dubbe1tongig, valsch zijn; Irenare
ten; opgelost.
la ....." zijn tong in bedwang houden; liquefazione, f vloeibaarmaking, smelting.
metter luori la - . de tong uitsteken, laten Iiquidare, I vt vloeibaar maken, smelten,
oplossen; $ liquideeren, vereffenen, afzien; prender - . berichten inwinnen; non
gli s i secca mai la - . hij houdt nooit op
wikkelen, uitverkoopen; - i debiti, de
te praten, kletsen.
sehulden aflossen; - la pensione, het penIingua'eeia, f > vuile. beslagen tong; fig
sioen vaststellen.
slechte uitspraak. lastertong.
Iiquldato, p pass & agg geliquideerd, beIinguaeeluto, agg praatziek, babbelziek; brutaald, vereffend.
taal; kwaadsprekend.
Iiquldazlone, f $liquidatie, afrekening, verIingua'ggio, m taal; wijze van spreken. van
effening, afwikkeling eener zaak; uitverzich uit te drukken.
koop, te gelde making.
> woordkloover, pedante taal- Iiqulditil, t vloeibaarheid; vloeibare toekundige.
stand; $ echtheid, juistheid van vordeIinguale, agg de tong betreffende, tong-.
ringen.
Iingua'ttola. I SJ schol; linguattole, pi tong- Ii'quido, I agg vloeibaar; vloeiend; $ juist
wormen (van 't rundvee).
bevonden, erkend; onmiddellijk vereffenIInguella, I tongetje.
baar; II sost m vloeistof.

Iingua'lo, m

litograio

liquirizia

der omhaal, zonder complimenten; II sost
IIquiri'zia, f ~ zoothoutplant; zoethout.
IIquore, m vlooistof; nat; likeur.
m blanketsel.
Iisciva, 1 loog, loogwater; zeepsop (voor de
IIquorista, f likeurstoker.
wasch).
Iiquoroso, agg likeurach tig, zoet en dik.
Iisciviale, agg loogachtig, loog-; geloogd.
I lira, f lire; "" di carta, papieren lire;
sterlina, pond sterling; a "" e soldo, bij Iiscoso, agg vol hennepdoppen 01 kaf; vol
stukjes en beetjes; bij stuivers en centen;
naar ieders draagkracht bijeengebracht;
spendere la sua "" per venti soldi, zooveel
betalen. niet meer betalen als iets waard
is.
2 lira, f J lier; fig dichtkunst; r~ de Lier,
Lyra.
lI'rica, f lyriek, lyrische dichtkunst.
lI'rico, I agg lyrisch, zangerig; fig gevoelig;
II sost m lyrisch dichter.
IIrista, m J lierspeler.
Lisa, f afk. v. E Iisabetta: Lieze.
Lisbona, f Lissabon.
IIsca, f hennepdop; ruggegraat van een
visch; fig kleinigheid, een niet; aver la ,...."
de s niet kunnen uitspreken, lispelen;
(prov) non esserei ne "" ne osso, niet te
vermijden zijn, iets good- 01 kwaadschiks
moeten doen; non c' e pesce senza "'-', geen
visch zonder graat. geen roosje zonder
doornen.
IIscezza, f gladheid.
Ii'scia, f I strijkijzer; polijststaal; likhout;
II agg zie liscio.
IIsciamente, avv glad, gemakkelijk; dire ,...."
ronduit, gladweg zeggen.
IIsciamento, m het strijken (der wasch); polijsting; fig vleierij, flikflooierij.
IIsciapiante, m indecl likhout, poetsstok.
Iisciare, I vt glad maken, glanzen, polijsten,
strijken; zacht, lenig maken; aflikken
(zooals de kat haar jongen); de haren,
den baard glad strijken, kammen, borstelen; oppootsen; blanketten; een werk
nazien, polijsten; vleien, liefkoozen; "" qd,
iem. stroop om den mond smeren; II
,....,rsi, vr zich aflikken, glad likken (dier);
zich optooien, zijn toilet maken, de haren
kammen, borstelen; zich blanket ten.
Iisciata, f het strijken, polijsten.
Iisciato'io, m glad-, likhout; polijstijzer;
glans-, satineermachine.
IIsciatura, 1 het polijsten, strijken, kammen,
borstelen; oppoetsen, blanketten; versiering; tooi; sieraad.
Ii'scio, I agg glad. geglansd, gestreken, gepolijst; lenig, glanzend, zindelijk; zonder
gebreken, zonder barsten; eenvoudig, onbewerkt. ongeverfd; capelli lisci, pi goed
gekamde, geborstelde haren; diseorso "",
eenvoudige, onopgesmukte rede; drappo
"". effen glad laken; andare per Ie lisee,
zonder veel omhaal handel en, te werk
gaan; dirla Uscia, rondweg zeggen waar
het op staat; passarla liscia, er good afkomen; alia liscia of per la piu liscia, zon-

graten.

Iisima'chia, 1 ~ wederik.
Iiso, agg versleten, afgedragen, gescheurd
(kleeren).

IIsta, f streep, strook, boord; lijst; capo della
,...." aanvoerder, bel hamel; hoofd eener
onderneming; ,...., civile, civiele lijst; ""
de' prezzi, prijslijst, prijscourant;,...., delle
spese, opgave van onkosten. lijst van uitgaven; desinare a ,...." a la carte eten.
Iistare, vt omzoomen, omboorden. invatten,
omlijsten.
IIstato, p pass & agg gestreept; omrand;
unghie listate a bruno, vuile nagels, nagels
met rouwranden.
Iistello, m A dunne lijst, richel; lijstwerk;
vierkante lijst aan zuil.
IIstino, m :[; lijst der beurs-, wisselkoersen,
koerslijst, prijscourant.
litanie, 1 pI zie letanie.
Iitantrace, m anthraciet, steenkool.
Iitargi'rio, m (lood)glit.
lite, I strijd, twist, oneenigheid; attaccar "",
ruzie, oneenigheid zooken; muover "" ad
uno, een klacht tegen iem. indienen, met
iem. een proces beginnen; perdere, vincere
la ,...." het proces verliezen, winnen.
Iiti'asi, f l' steenvorming (in de blaas).
Iiticare, zie litigare.
Iitichino, m twistziek persoon, ruziemaker.
IItichio, m aanhoudend getwist, gekrakeel.
Iitigante, I p pres & agg strijdend, twistend;
II sost m strijdende, twistende partij;
(prov) tra due litiganti il terzo gode, twee
honden vechten om een been. de derde
loopt er vlug mee heen.
Iitigare, I vi strijden, twisten, kibbelen;
Ira lora, met elkander twisten, proces
voeren; procedeeren; II ""rsi, v reeipr met
elkander twisten, krakeelen, kibbelen; III
vt bestrijden, betwisten, kibbelen om.
Iiti'gio, m gekibbel, getwist; strijd, proces.
Iitigioso, agg strijdzuchtig, twistziek; cosa
litigiosa. een voorwerp van twist, geschilpunt.
lito, m strand, oover; oord, land.
litoc6l1a, 1 steen-, marmerkit.
lItocromia, f lithochromie, steendruk in
kleuren.
litofiti, m pI plantenversteeningen.
Iitografare, vt steendrukken.
Iitografia, I lithografie, steendruk; steendrukkerij.
Iitogra'fico, agg lithographisch, gesteendrukt.
Iltografo, m lithograaf, steendrukker.

litologia

locust a
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lItologia, fleer, kennis der s tcenen.
IIvonio, I agg Lijflandsch; II L-, m Lijflander.
litologo, m steenkenner.
lItotomla, f steensnijding, blaassteenoperatie. IIvore, m nijd; afgunst.
lItotrlttore, In steenbreker, instrument om IIvrea, f livrei; fig de livreibedienden; veeren
den blaassteen te verbrijze!en.

kleed der vogels.

volgens kerkvcorschrift.

zien.

pasinstrument.

oorlelletje.

lItotrizia, f blaassteenverbrijzeling.
IIzza, f slagboom (v. tournooiplaats); reno,
loopbaan; tournooiveld, strijdperk; enIItro, m liter.
trare in ,...." in 't strijdperk treden.
littorale, I agg kust-; oever-, strand-; II sost
.
In kuststreek, kustgebied_
10, m I lidwoord: de, het, voor woorden die
IIttore, m Q;J lictor, pijlbundeldrager; gemet een klinker of onzuivere s of z berechtsdienaar_
ginnen; 10 stato, 10 zelo; voor klinkers geLltua'nla, f Lithauen.
apostropheerd l'onore; met de voorz. a,
lItua'nico, I agg Lithausch; II sost 111, Lican, dal, di, in verbonden tot: alia, colla,
thauer.
dalla, della, nella; II ace van het pers. en
Lltuano, m Lithaucr.
aanwijz. voornaamw.: hem, het, dien, dat;
lIturgia, f liturgie, kerkgebruik.
10 vedi tu? io non 10 veda, ziet gij hem? ik
lIturgicamente, avv lItu'rgico, agg liturgisch,
zie hem niet; 10 si vede bene, dat is goed te
lIutista, m J- luitspeler.
lobato, agg If. gelobd.
lIuto, m J' luit.
lobelia, f If. lobelia.
IIvella, f luchtbelwaterpas, niveau; water- lobetto, m lobbetje, lelletje;

~

dell' orecchio,

IIvellamento, m nivelleering; waterpassing. lobo, m lob, kwab (v. longen, hersenen &);
IIvellare, I vt nivelleeren, waterpas maken;
oorlel; :t: lob.
effen, ge1ijk maken; waterpassen; II vi lobulo, m lelletje, kwabje; oorlelletje.
op gelijke hoogte liggen; waterpas liggen, locale, I agg plaatselijk, lokaal; plaats-;
zijn; III ~rsi, vr op gelijke hoogte staan,
avverbi locali, pi bijwoorden van plaats;
even hoog stijgen (water in communiceeII sost m lokaal, zaal, plaats; ruimte; gerende vaten); fig gelijkstaan; in evenbouw.
wicht zijn, tegen elkaar opwegen.
localita, f localiteit, plaatselijke gesteldheid;
IIvella'rio, I agg pacht-, erfpacht-; II sost In
plaats, ligging.
pachter, erfpachter.
localizzare, vt localiseeren, tot een bepaalde
Hvellatore, In waterpasser; gelijkmaker; la
plaats beperken.
morte e la livellatrice di tutti, de dood local mente, avv plaatselijk.
maakt allen gelijk.
locanda, f herberg, hotel, logement.
livellazione, f gelijkmaking; waterpassing. locandiere, m hotelhouder, herbergier,
I IIvello, m 1'1 pachtcontract, pacht; pachtwaard.
geld; dare a ~, verpachten.
locare, vt plaatsen, stellen.
2 IIvello, In niveau; waterpas, vlak; water- locata'rio, m huurder, pachter.
spiegel; waterpas (instrument), niveau; locativo, agg huur-, pacht-; valore ~, huurfig hoogte; ~ a bolla d'aria, luchtbelwawaarde.
terpas; essere allo stesso "-', op gelijke locatore, m verhuurder, verpachter; huurhoogte, op het zelfde niveau liggen; esbaas, huisheer.
sere a ~ dei tempi, op de hoogte van den locatrice, m verhuurster, huiseigenares.
tijd zijn.
locazione, f verhuring, verpachting; huurIIvidamente, avv loodkleurig, vaal; nijdig,
contract.
vol nijd, haat.
lache, m .t log.
IIvidastro, agg loodkleurig, zwartachtig loch!, m pi
kraamzuivering.
blauw.
loco, m plaats; avv daar.
IIvidezza, f blauwheid, blauwe plek (van locomobile, m locomobiel.
huid); loodkleur; doodskleur.
locomotiva, f locomotief.
li'vido, I agg blauw, zwart-blauw (van huid); locomotivo, agg bewegings-, beweeg-, verloodkleurig; lijkkleurig; fig nijdig, boosplaatsbaar.
aardig; occhi lividi, pi blauwgroene oogen; locomotore, agg voortbewegend, voortbeII sost In blauwe plek, buil; loodkleur, lijkwegings-.
kleur; Ie parole non fanno lividi, woorden locomozione, f verplaatsing, voortbeweging.
geven geen builen, schelden doet geen loculo, m (Archeol) graf, begraafplaats;
® IIvidore, m zie lividezza.
[zeer.
doodkist.
IIvidura, i blauwe plek, bUil; blauwe kring locupletare, vt verrijken.
om de oogen.
locupletazione, f 1'1 verrijking.
Li'vio, m Livius.
locusta, t sprinkhaan; zeesprinkhaan
Livonia, f Lijf1and.
(kreeft).

-r

locuzione
locuzione

locuzlone,
tt uitdrukking,
locuzlone,
uitdrukking, spreekwijze,
spreekwijze, gegezegde.
zegde.
loda'blIe, agg lofwaardig, prijzenswaardig.
loda'bile, agg
lofwaardig, prijzenswaardig.
lodabilita,
tf lofwaardigheid,
prijzenswaarlodabilita,
lofwaardigheid, prijzenswaardigheid.
digheid.
lodare,
II vt
loven, roemen; goedlodare,
vt prijzen,
prijzen, loven, roemen; goedkeuren,
billijken; II -rsi, vr zich zelf
keuren, billijken; II -..;rsi, ur zich zelf
..prijzen,
prijzen, loven;
tevreden zijn over; non
loven; tevreden zijn over; non
posso
lodarmi
di questo seolare, ik kan over
posso lodarmi di questo scolare, ik kan over
dezen leerling niet te zeer roemen; (prov)
dezen leerling niet te zeer roemen; (prov)
chi
si loda
s'imbroda, eigen roem stinkt;
ehi si l'opera
loda s'imbroda, eigen roem stinkt;
(prov)
ioda il suo maestro, het werk
(prov)
l'o-pera loda it suo maestro, het werk
prijst den meester.
prijst den meester.
lodativo, agg roemend, prijzend.
lodativo, agg roemend, prijzend.
lodato, p pass & agg geloofd, geprezen; loflodato, p pass & agg geloofd, geprezen; lofwaardig,
waardig, beroemd;
beroemd; --..; Dio
Dio of
of iiit Cieio,
Cielo,
Godlof; de Hemel zij dank; (J ron) eindelijk.
Godlof; de Hemel zij dank; (1 ron) eindelijk,
lodatore,
m
-trice,
I
lover,
prijzer,
oster;
lodatore,
m -..;trice, f lover, prijzer, -ster;
vleier, vleister.
vleier, vleister.
lOde,
I
lof,
azione degna di - ,
lode,
f lof, lofprijzing;
lofprijzing; azione degna di r-,
lofwaardige
daad.
lofwaardige daad.
lode'vole,
agg lofwaardig, prijzenswaardig,
lode'vole,
roemrijk.agg lofwaardig, prijzenswaardig,
roemrijk.
lodigiano,
Lodi.
lodigiano, agg
agg uit
uit Lodi.
10:10, m beslissing, uitspraak (v. scheids10:10, m beslissing, uitspraak (v. scheidsrechters).
rechters).
lodola,
It ~
leeuwerik.
lodola,
h leeuwerik.
Lodovico,
m
Lodewijk.
Lodovlco,
m
Lodewijk.
loffa, leiffia, t onhoorbare wind, veest.
loffa,
loffia,
f onhoorbare
wind, veest.
Lofodi,
(eilanden).
Lofodi, pi
pi Lo:odden
Lood den (eilanden),
10fOforo,
m
spiegelfazant, pauwfazant.
lofoforo,
m ~
~ spiegelfazant, pauwfazant.
loga'ccio,
m slecht befaamde plaats, onheilsloga'ccio,
plaats. m slecht befaamde plaats, onheilsplaats.
logari'tmlco,
agg
tavole logalogari'tmico,
agg logarithmiseh;
logarithmisch; tavole logaritmiche,
pi
ritmiche,
pl logarithmentafels.
logarithmentafels.
logaritmo, m logarithme.
logarltmo, 1n logarithme.
loggetta, t hokje, vertrekje.
loggetta,
t hokje, bogengang,
vertrekje.
loggia,
f[.c..
geweJfde galoggia,
c: loggia,
loggia, bogengang, gewelfde galerij;
loge; verzamelplaats van kooplielerij; loge; verzamelplaats van kooplieden;
den; -,......., massoniea,
massonica, vrijmetselaarsloge;
vrij metselaarsloge; lar
far
~, bijeenkomen, vergaderen.
,......." bijeenkomen, vergaderen.
loggiato, m .c.. lange bogengang (langs geloggiato, m L:::.. lange bogengang (langs gebouw);
zuilenhal.
bouw); zuilenhal.
loggione, tit groote loggia of zuilengang;
loggione,
m groote loggia 0/ zuilengang;
galerij (in sehouwburg), engelenbak,
galerij (in schouwburg), engelenbak,
sehellinkje.
schellinkje.
loghicclueilo, m klein stuk land, akker.
loghlccluelo, m klein stuk land, akker.
logica, f logica, denk-, redeneerkunst; gelogica,
logica, denk-, redeneerkunst; gezond tverstand.
zond vers tand.
loglcamente, avv logiseh, op redeneering gelogicamente,
avv logisch,oordeelkundig,
op redeneering gegrond, steekhoudend,
congrond, steekhoudend, oordeelkundig, consequent.
sequent.
leigico,
I agg zie logicamente; II sost m streng
logico,
I agg
zie logicamente; II sost m streng
logisch
redeneerend persoon; leeraar in de
logisch redeneerend persoon; leeraar in de
redeneerkunst.
redeneerkunst.
logi'stica, I algebra; ~ logistiek, bevels techlogi'stica,
f algebra; ~ logistiek, bevelstechniek.
niek.
logl'stlco,
agg
logistisch.
logi'stico, agg algebra·isch;
algebraisch; logistisch.
logllo,
m
~ raaigras, dolik.
loglio,
m
ft
raaigras, dolik.
loglloso,
raaigras (koren).
loglioso, agg
agg vol
vol raaigras (koren).
logogrlfo, m logogrief, letterraadsel.
logogrifo, m logogrief, letterraadsel.
logomachla,
I
woordenstrijd.
Iogomachla, t woordens trij d,

lontano
lantana
logorare,
II vt
verslijten, afdralogorare,
vt (langzaam)
(langzaam) verslijten, afdragen; doorbrengen
(den tijd); II -rsi, vr
gen; doorbrengen (den tijd); II -..;rsi, or
verslijten; ~rsi l'anima, verteren van
verslijten; -rsi
""""'rsila l'anima,
verteren
van
droefheid;
salute, zijn
gezondheid
droefheid; "-'rsi la salute, zijn gezondheid
verwoesten, er bij inschieten.
verwoesten, er bij inschieten.
logorlo,
verslijting,
afslijting.
logorio, m
verslijting, afslijting.
lo'goro,
Im agg
versleten, afgedragen; salute
lo'goro,
Iwankele
agg versleten, afgedragen; salute
logora,
gezondheid; II sost m
logora, wankele gezondheid; II sost m
slijtage, verbruik.
slijtage, verbruik.
lola,
(op huid en kleeren).
lola, ft vuil
vuil (op huid en klceren).
Leilra,
ft Loire.
Loira,
Loire.
lolla, f kaf; esser di - , vergankelijk, zwak
lolla, t kaf; esser di -..I, vergankelijk, zwak
zijn.
zijn,
lolll'glne, m soort inktvisch.
lolli'gine,
m soort inktviseh.
lomba'gglne,
spit in den rug.
lomba'ggine,ff ""f
T lendenpijn,
lendenpijn, spit in den rug.
lombale, agg lenden-.
lombale,
agg lenden-.
Lombardla, f Lombardije.
Lombardia, t Lombardije.
lombardo,
Lombardijsch; II sost m
lombardo, II agg
agg Lombardijsch; II sost m
Lombardijer.
Lombardijer.
lombare,
lende(n)-.
lombare, fagg
agg
lende(n)-.
lombata,
lendenstuk,
harst, nierstuk.
lombata,
t
lendenstuk, harst, nierstuk.
lombo, m lende; fig zijde; lendenstuk; aver
lombo,
m lende; fig zijde; lendenstuk; aver
buoni
lombi,
sterk,
krachtig
zijn.
buoni Zombi,
sterk, krachtig zijn.
lombrlca'io,
mm vuile
plaats; vol ongedierte.
lombrfca'io,
vuile plaats; vol ongedierte.
lombrlco,
iombrichi, pi worlombrico, mm regenworm;
regenworm; lombriehi, pi wormen
(v. kinderen).
men (v. kinderen).
lombricolde,
m spoelworm.
lernbrlcelde,
spoelworm.
lonchlte,
ft ~~mmannetjesvaren.
lonchite,
mannetjesvaren.
Londlnese,
m
Londenaar.
Londlnese, m Londenaar.
Londra, f Londen.
Lendra, f Londen.
longa'nime,
lankmoedig, geduldig.
longa'nime, agg
agg lankmoedig, geduldig.
longanimlta, f lankmoedigheid.
longanlmlta,
t
lankmoedigheid.
longevita, flange levensduur, hooge ouderIongevlta, t lange levensduur, hooge ouderdom.
dome agg langlevend, zeer oud.
longevo,
Iongevo,
agg langlevend,
zeer oud. longilongitudlnale,
agg
overlangsch,
longitudinale,
agglengte-,
lengte-, overlangsch, longitudinaaJ;
gradi
longitudinali, pi len gtetudinaal; gradi longitudinali, pI lengtegradon.
graden,
longitudlnalmente,
overlangs, in de
longitudinalmente, avv
avv overlangs, in de
lengte.
lengte.
longltu'dine,
astronomilongitu'dine, ft (gcographische,
(geographische, astronomisehe) lengte.
sehe)
lengte.
longoba'rdico, agg Longobardisch.
longoba'rdico, agg Longobardisch.
Longobardi, m pi Longobarden.
Longobardi, mavv
pZ van
Longobarden.
lontanamente,
verrc, uit de verte.
lontanamente,
avv van verre, uit de verte.
lontananza,
verte; verwijdering;
lontananza, ft afstand;
afstand; verte; verwijdering;
in
verre, in de verte.
in ~,
,......." van
van verre, in de verte.
lontano,
I agg ver, verafgclegen; afwezig,
lontano,
I
agg ver, verafgelegen; afwezig,
verwijderd; ~ Ie mille migiia, F hemelsverwijderd; ~ lc mille miglia, F hemelsbreed verwijderd; lontana probabilitJ, gebreed verwijderd; lontana probabiliui, geringe
ringe waarschijnlijkheid;
waarschijnlijkheid; sono
sono --..; dal
dal crecredere,
ben ver van het te gelooven; siaik ben ver van het te gelooven; siadere, ik
mo
lontani,
wij
zijn
te
ver
van
elkaar,
mo Iontani, wij zijn te ver van elkaar, verversehillen
schillen te
te veel
veel (bij
(bij een
een koop);
koop); tener
tener --..;
qd,
iem. ver houden; tenersi ,...." zieh verqd, iern. ver houden; tenersi -..;, zich verwijderd houden; alia lontana, uit de verte,
wijderd houden; alla lantana, uit de verte,
van verre; zoo\vat, ongeveer; da -..-, di
van verre; zoowat, ongeveer; da -..I, di
....-....,J, van verre; per "'-', in de verte; II avv
-..;, van verre; per r - ' . in de verte; II aou
veri ver weg; andare per ,...." in de verte,
ver; ver weg; andare per -..;, in de verte,
in
den vreemde gaan; abitare - , ver weg
in den vreemde gaan; abitare -..;, ver we g
wonen; (prov) chi va piano, va sano eva-,
wonen; (prov) ehi va piano, va sana e va -..;,
langzaam
Iangzaam gaat
gaat lIeker
zeker en
en veri
ver; lontan
Ionian. dagli
daglf,

lontanuccio

lucco

occhi. lontan dal CftOre. liit het oog uit het 'loUatore, m worstelaar.
hart.
lotterla, I loterij; verloting. uitloting; loterijgebouw.
lontanu'cclo, agg tamelijk ver.
lontra, I ~ otter; otterbont.
lotto, m lotto. loterijspel; kavel. kaveling.
lonza, I ~ jachtluipaard.
partij (op veiling); giocare al - . lottolonze, I pI vleeschdeelen. die aan den kop &
speien. in de loterij spelen; mettere al - .
van afgestroopte huiden blijven zitten; P
geld op een hommer zetten.
lendenen. zijde.
lotume, m yuil, vuiligheid.
lonzo, agg slap. krachteloos.
Lovenla, I Leuven.
loppa, f kaf; uomo di ,...... zwak. krachteloos lozlone, m wassching. waschmiddel; haarmensch; non e ,...... dat is nog zulk een ge·
water.
makkelijke zaak met.
lubblone, m engelenbak. schellinkje (in
Ibpplo, m t. Spaansche aak (soort eschtheater).
doom).
Lubecca, f Lubeck.
lopposo, agg vol kaf.
Lublana, I Laibach.
loquace, agg spraakzaam. praatziek.
lubrlcante, 1m smeermiddel; II agg.smerend.
loquaclta, I praatzucht. bespraaktheid.
glad makend.
loquela, I taal; bespraaktheid; taaleigen.
lubrlcare, vt glad maken. smeren. insmeren.
lore he, avv zie allorche.
lubrlcatlvo, agg glad makend. smerend.
Ibrd, m lord (Eng. titel).
smeer-.
lorda, I > vuilpoes. slons.
lubrlcita, I lichte stoelgang; geilheid. onlordare, I vi bevuilen. vuil maken. bezoedetuchtigheid.
len. bevlekken; II ,.....rsi. vr zich bevuilen. lu'brico, agg glibberig. glad; fig vuil. geil.
lordo, agg vuil. smerig; bruto. onzuiver; lig
ontuchtig; met een gemakkelijke ontlasgemeen. ontuchtig; conto ,...... bruto-reketing; fig gevaarlijk. glibberig; corpo,......
ning; peso a,...... bruto gewicht; al - . zongoede stoelgang. zachte ontlasting; terder korting. zonder aftrek.
reno - . gevaarlijk terrein; gevaadijk
lordume, m (hoop) yuil, vuiligheid.
onderwerp.
lordura, f vuitheid. smerigheid; vuile. sme· lubriflcare, vt glad maken; smeren (marige zaak; drekhoop; vuilnishoop; lig gechines. auto's &).
meenheid. ontuchtigheid; gemeene. vuilp-. lubrlflcatore, I smeerapparaat. zelfsmeerder
ontuchtige handeling.
(aan machines).
Lorena, I Lotharingen.
Luca, m Lukas.
loren ese, agg Lotharingsch; L,...... m Lotha- Lucca, I Lucca; figurine. gessi di ,......
ringer.
gipsbeeldjes uit Lucca; parere una MaLorenzo, m Laurens. Laurentius.
donnina di - . schoon. maar koud of gelorlca, I kuras; hamas.
voelloos zijn (van meisjes).
loricato, agg gehamast. gepantserd.
lucchese, I agg uit Lucca; II L-. m inwoner
loro, pron pers (Pl. V. egli & ella) zij. hen.
van Lucca.
hun; _ 10 dicono. zij zeggen het; la casa lucchetto, m hangslot.
e di _. 't is hun huis; tocca a - . het lu'ccla, I !f. addertong.
komt hun toe; son""" cinque che vengono. lucclcante, agg flonkerend. schitterend. fonzij komen met hun vijven; II pron poss
kelend. stralend.
hun. haar; il - pane. hun brood; il - . lucclcare, vi schitteren. glanzen. fonkelen;
het hunne. hun have en goed; i loro. PI
stralen (van genoegen); F tranen in de
de hunnen. hunne familie.
oogen krijgen.
losanga, I ruit.
lucclchlo, m geflonker. geschitter. gefonkel.
losco, agg bijziend; blind aan een oog. een- lucclcone, m dikke traan; lare i lucciconi.
oogig; loensch. scheel; lig dom. beperkt
dikke tranen in de oogen krijgen.
van geestvermogen; verdacht. niet eedijk. lu'cclo, m ;$j snoek.
Lota'rlo, m Lotharius.
lu'cclola, I glimworm; nachtpitje; erba ,......
I Ibto, m yuil, slijk; drek; soldeersel. kit.
!f. addertong; dar ad intendere of mostrar
2 loto, m lC. I rolklaver; 2 lotus (bloem).
lucciole per lanterne. knollen voor citroelotofago, m lotuseter.
nen verkoopen; lar vedere Ie lucciole. de
lotoso, agg modderig. yuil, smerig.
vonken uit de oogen doen springen. sterIbtta, I worsteling; worstelstrijd; fig strijd;
ren doen zien (door een slag 01 stoot).
- di classe. klassenstrijd; - dell' esi- lucclolato, m lichtkevertje.
stenza,strijd om het bestaan; _ da gi- lucclolone, m groote. dikke traan; lare
ganti. reuzenstrijd; ,..... della mente. zieleof venire i luccioloni. tranen in de oogen
strijd; tra vita e la morte. strijd op
krijgen.
leven en dood; lare alla - . worstelen.
luccloperca, f 'SJ snoekbaars. zander.
lottare, vi worstelen. strijden.
lucco, m OJ lange nauw om de heupen slui-
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luce
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tende tabbaard (der Dude Florentijtten).
luce, f licht; helderheid, klaarheid; schijnsel;
(Pitt) licht, belichting; pupil (van het
oog); jig oog; glas (van spiegel); opening
van gewelf; lichtopening; ad area,
booglicht; - elettriea, electrisch licht; ""' a
incandescenza, gloeilicht; ""' degli occhi,
licht der oogen, vurig bemind wezen; ""'
di due pezzi, uit twee stukken bestaand
spiegelglas; raggio di ""', lichtstraal; ""'
del vera, licht der waarheid; aver malta,
poca -, licht, donker zijn (van kamers);
dare, mettere alia,,", un jigliuolo, een kind
ter wereld brengen; dare, mettere in - ,
in een goed, passend licht stellen, plaatsen; dare in ""' un libra, een boek in 't
licht geven, doen verschijnen; venire alia
,..." ter wereld komen; verschijnen, uitkomen; alia ""' del sale, in het openbaar,
openlijk.
lucente, agg lichtend, glanzend, stralend.
lucentezza, j het lichten, stralen, schitteren;
glans.
lu'cere, vi lichten, schitteren, stralen.
Lucerna, t Luzern.
lucerna, f lamp, olielamp; licht, leidraad,
gids; driepuntige hoek, steek (v. priesters);
Ie lucerne, pi de oogen; sapere di ""', naar
de lamp rieken (van droge, moeizaam uitgewerkte stukken).
lucerna'lo, m lampenhandelaar.
lucerna'rlo, m dakraam, lantaarn.
lucernata, f een lampvol (olie).
lucernlere, m lampendrager, lampestok.
lucernlno, m lampje; (Scherz) gendarm.
lucertola, f hagedis.
lucertolo, m bilstuk, bout.
lucltl"tolone, m groote hagedis.
lucherlno, m ~ sijsje.
Lucia, f Lucie.
lucia, f adder; soort dans; onze-lieve-heersbeestje; avere la lucia, slaap hebben, de
oogen niet meer kunnen openhouden
(van kinderen).
lucldamente, avv helder, klaar.
lucldamento, m 't natrekken, calqueeren van
een teekening; opheldering; het glanzend
maken.
lucldare, I vt calqueeren, natrekken; ophelderen, klaar, duidelijk maken; glimmend
maken.
lucldazlone, f zie lucidamento.
lucldezza, j helderheid, klaarheid; glans;
uomo di malta ""', he1derdenkend mensch.
lucldlta, f helderheid (van geest, van een
betoog &).
lu'cldo, I agg helder, klaar, duidelijk; licht,
glanzend; lucidi interval/i, plheldere
oogenblikken (van krankzinnigen); spada
lucida, ontbloot (glimmend) zwaard; stile
""',heldere, dufjelijke stijl; II sost m
glans; politoer; boenwas; calque, doorge-

lume

trokken teekeriing; '""" da stivali, schoevsmeer; dare il ~ a un mobile, een meubel
wrijven, politoeren.
Luci'fero, I m LUcifer, Venus, morgenster;
B Lucifer, vorst der duisternis; de booze;
onverdragelijk, eigenzinnig mensch; II agg
lichtbrengend.
lucl'fugo, agg lichtschuw.
lucl'gnola, t hazelworm.
luclgnolato, agg ineengedraaid als een
lampepit.
lucl'gnolo, m lampepit; kaarsepit; guardarla nel ,..., e non nell' olio, meer op bijzaken dan op hoofdzaken letten; diventar
un ,..." zoo mager als een draad worden.
Lu'clo, m Lucius.
lu'clo, m ~ kalkoen (Toscaansch).
o luco, m boschje.
lucrare, vt winnen, verwerven; verdienen.
lucratlvo, agg winstgevend, voordeelig.
lucro, m winst, voordeel, verdienste.
lucroso, agg zie luerativo.
Lucrezla, f Lucretia.
lucubrare, zie elucubrare.
lucubrazione, t zie elucubrazione.
luculliano, agg Lucullisch, Lucullus-.
Lucullo, m Lucullus.
lu'dere, vi schertsen, spelen.
ludi'brio, m spot, hoon; mikpunt van spot.
ludlmaglstro, m schoolmeester; fig pedant.
ludione, m Cartesiaansch duikertje.
ludo, m III spel, opvoering; ludi scenici, pi
openbare spelen in 't Rom. theater.
lue, t pest, besmettelijke ziekte; fig zedeHjke verwildering, verbastering;, ""' venerea, syphilis.
luUo, m dot, prop (van watten of werk); ""'
di nebbia, dikke nevelwolk.
lu'ggiola, t ~ klaverzuring.
lu'gllo, m Juli; farsi onore del sol di ""', zich
beroemen op iets wat men niet gedaan
heeft.
IU'gubre, lugubre, agg droevig, naar, akelig.
lui, m ~ winterkoninkje.
lui, pran pers hem, hij; fa come - , ik doe
zooals hij; e tulia ~, hij is het op en top;
bella cappia di spasi, - giovane e Ie.
vecchia, een mooi span, hij jong en zij oud.
LUigi, m Lodewijk, Louis.
luigi, m louis d'or: Fr. goudmunt (20 francs).
1.ul 'gla, Luisa, j Louise.
Lulglana, f Louisiana.
lumaca, f tuinslak, naakte slak; scala a ""',
wenteltrap.
lumachella, f schelpmarmer m€,t opaalgloed.
lumachino, m slakje (op sla).
lumacone, m groote slak; jig gluiper; treuzelaar, talmer.
luma'lo, m lampenist, lantaarnopsteker.
lume, m licht, schijnsel; glans, schijn; het
lichten; fig sieraad; (Pitt) licht (tegenover

lumeggiamento
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schaduw); kaars, lamp, fakkel, licht;
lumi, pI verstand, doorzicht, juist oordee1; inlichtingen; batteria di lumi, voetlicht; ,...., elettrico, e1ectrisehe lamp; ,...., a
gas, gaslamp; ,...., a incandescenza, gloeilamp; ,...., della luna, maanlicht; ,...., di luna,
maneschijn; lig kwade, slechte tijd; ,...., a
mano, handlamp, draaglamp; ,...., da notte,
nachtlichtje; ,...., di ragione, verstand; lumi
della ribalta, vootlicht; dar dei lumi, goode
wenken, voorlichtingen geven; lar ,...."
lichten, good, helder branden; ophelderen; duide1ijk maken; dag, licht worden;
lar ,..., a qd, iem. bijliehten; iem. voorlichten; lar ,...., ai ciechi, nutteloos werk
doen; parare il "', in het lieht staan;
perdere il '" degli occhi, blind van woode
zijn; reggere, tenere il "', voor koppe1aar
spe1en; spengersi come un "', uitgaan al5
een lamp, zacht sterven; non veder pii:t "',
het gezicht verliezen; het verstand, het
doorzicht verliezen; luori i lumi! lieht
aan de vensters! maakt lieht!
lumeggiamento, m (Pitt) verdeeling van
licht en schaduw; lig verduidelijking, opheldering.
lumeggiare, vt (Pitt) licht en schaduw goed
verdee1en; lig verduidelijken, klaar, helder maken.
lumen christl, m indecl gewijde kaars.
lumicino, m liehtje, klein lampje; cercare Ie
disgrazie col."" moodwillig het ongeluk
zoeken; essere, trovarsi al "', op het
uiterste liggen; ten einde raad zijn; op
zijn eind loopen:
I lumiera, I kroonluehter; liehtglans, liehtkrans.
2 lumiera, I aluingroove.
luminara, I groot aantallichten; verlichting,
illuminatie.
luminare, m heme11ieht; fig lieht; ,...., della
scienza, een lieht der wetensehap.
lumlna'ria, I verlichting, illuminatie.
lumlna'rlo, m kroonluehter; heme1licht (zon
en maan).
lumlnella, I pupil (v. h. oog).
lumlnello, m pijp, buis (voor de lampepit);
drijvend nachtliehtje; slaghoedje.
lumino, m lampje, naehtlichtje.
lumlnosamente, avv helder.
luminoslta, f liehtgevend vermogen, liehtsterkte; lig duidelijkheid, klaarheid.
luminoso. agg liehtgevend, he1der; lumineus;
lig duidelijk, helder; raggi luminosi, pI
lich ts tralen.
luna, I maan; maand; ,...., calante, afnemende
maan; chiaro di "', manesehijn; ,...., crescente, wassende maan; ,...., dura, laatste
kwartier; laccia di ,...., piena, vollemaansgezicht; ,...., di miele, wittebroodsweken; ,....,
tenera, eerste kwartier; mezza "", halve
maan; ~ halvemaansehans, lunet; ab-

lungi

baiare alla ,...." tegen de maan blaffen.
vergeefseh werk verriehten; avere Ie lune,
slecht geluimd zijn, uit zijn humeur zijn;
avere il cervello nel mondo della ,....,. niet
goed bij 't hoofd zijn; essere in buona "'.
goed geluimd, in een goed humeur zijn;
mostrare la ,...., nel pozzo, knollen voor
citroenen verkoopen; nascere a buona (a
cattiva)-, onder een good, kwaad gesternte
geboren worden; venire dal mondo della "'.
uit hooger sferen komen, niet weten wat
er omgaat; (Prov) la"'" non cura l'abbaia,
dei cani. wie hoog staat behooft niet op
de keffers te letten.
lunare, agg maan-; eclissi - . maansverduistering; lasi lunari, PI schijngestalten.
van de maan.
luna'ria, I !f. judaspenning.
luna'rio, m almanak. kalender; lar dei
lunaTi, F luchtkasteelen bouwen; niet
kunnen slapen door het denken; niet te
eten hebben.
lunarlsta, I almanakkenmaker; weerprofeet.
lunata, I uitgespoelde plaats aan rivieroever; .Ji. onderkant van schip.
luna'tlco, agg maanziek; grillig. wonderlijk.
lunato, agg halvemaanvormig. sikkelvormig.
[maand.
lunazione, I omloop van de maan; maanlunedl, m Maandag; - santo. Paaschmaandag; lar il ,...." Maandag houden.
lunediare, vi Maandag houden.
lunetta, I a.. lunet. halfrond venster 0/
luehtgat; RK luna (van monstrans); halvemaanvormige duig in bodem van vat;
~ lunet, open schaus; bril. oogglas; rand
om horlogeglas; halvemaanvormig sieraad, gebak &.
lunga, I l' lange noot; ~ sleeptouw. streng;
lange duur; andare of mandare in ,...." op
de lange baan schuiven; andare per Ie
lunghe, erg uitvoerig worden, vee1 omhaal gebruiken; uitste1len. talmen; menare per Ie lunghe, aan den praat houden.
afschepen met praatjes; saperla,...." er van
weten mee te praten, zieh niet laten beetnemen; alla - , op den langen duur; uitvoerig, in den breede; alia piu -, op zijn
allerlangst (allerlaatst); di gran - , verreweg; zie ook lfmgo.
lunga'ggine, 1 breedvoerigheid.
lungagnata, f breedvoerige verhandeling 01
rede; slepende uitspraak .der eindklinkers, uithaal.
lungamente, avv langdurig; uitgebreid,
breedvoerig.
lungheria, I lengte; breedsprakigheid; vervelend gesprek; gedraal, getalm, uitstel.
lunghesso, aIJIJ langs.
lunghezza, f lengte; lange duur.
lungi, aIJIJ & prep ver, ver verwijderd; da,
dalla, di - , van verre.

lungo
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lungo, I agg lang; langzaam, laat, laatkostormram;
cerviero, h los, lynx; dorato, ~ jakhals; '" mannaro, weerwolf;
mend; lang uitblijvend; brodo - , dunne
a urli di "-', zeer zelden, met lange tussoep; calzoni lunghi, pi lange broek; giubba
schenpoozen; andare in bocea al "', in de
lunga, (heeren)rok; andare in - , talmen,
muil van den leeuw loopen; aver veduto il
op de lange baan schuiven; mi e
- , heesch, schor geworden zijn; lar i l !ttl abita, een kleedingstuk is mij te
lang; e un sarto troppo - , 't is een kleerpecoraio, dar Ie pecore in guardia al - ,
maker die al te lang laat wachten; quanta
den bok tuinman laten spelen, iets aan
slechte handen toevertrouwen; gridare al
sei -I wat treuzel je lang! come e questa desinare, wat laat het eten lang op
- , om hulp roepen, schreeuwen; (prov)
se non e '" e can bigio, men noemt geen
zich wachten; mandare in - , op de lange
baan schuiven; tirar di - , kalm zijn weg
koc bont of er is een vlekje aan; il volgen; zijn gang gaan; al Pi" -, op zijn
cambia il pelo ma non il vizio, de vos verlangst, op zijn laatst; II sost m lengtc;
liest weI zijn haren maar niet zijn streken;
lange duur; per (10) - , in de lengte; III
- non mangia ~, de eene kraai pikt de
avv zie lungamente; a - andare, op den
andere de oogen niet uit; la fame caccia
langen duur; IV prep langs; naasL
il - dal bosco, nood leert bidden; chi
IU'nula, f halvemaan; witte rand aan nage!s_
pecora si la, il "-' 10 mangia, wie zich tot
luogo, m plaatsO; plek, oord; stl-eek, ruimte;
lam maakt wordt door de wolven verbezitting, landgoed; betrekking, post,
plaats; fig gunstige gelegenheid (oms tandigheid oltijd); il "" of"" comodo, privaat,
zekere gelegenheid; - citato, ter aangehaalde plaats; - eomune, gemeenplaats;
- di scrittura, aanhaling uit een werk;
aver "-', plaats vinden, gebeuren; dar - of
lar - , plaats, ruimte maken; non c'
alar quello, 't is nu de tijd niet om dat
te doen; lasciami un po' di - , laat mij
wat plaats, ruimte; sapere di buon - , uit
goede bron weten; tener di, de plaats
innemen van, dienst doen als; non trovar
"-', geen rust 01 duur vinden; a suo - , in,
op zijn plaats; op het geschikte oogenblik; a tempo e - , te gelegener tijd en
plaats, te zijner tijd; in nissun - , nergens;
in primo - , op de eerste plaats; in qualehe
"'-', ergens.
luogotenente, m plaatsbekleeder, stadhouder; X luitenant.
luogotenenza, I stadhouderschap.
lupa, I h wolvin; F groote honger, geeuwhonger; erba - , ~ bremraap.
lupacchiotto, m jonge wolf, wolfje.
lupa'ia, I wolfshol.
IUpa'io, m wolvenjager.
lupanare, m bordee!.
lupercali, m PI lupercalien, fees ten ter eere
van Pan.
lupesco, agg wolfachtig, wolfs-.
lupicino, m wolfsjong.
lupina'io, m lupinenveld.
lupinella, I ~ esparcette_
IUpinello, m ~ wilde esparcette; eksteroog.
lupino, I m ~ lupine, wolfsboon; eksteroog;
non valere un - , geen zier waard zijn;
II agg wolfs-, wolfachtig; cavallo - ,
grauwe schimmel; erba lupina, ~ lupineklaver; mantello - , grauwe haren, manen
(v. paard).
lupo, m h wolf; F gulzig mensch, vreetzak;
CD ijzeren haak voor 't opvangen van den

e-

scheurd.

luppoliera, I hopveld, hoptuin.
IU'ppolo, m ~ hop.
lurco, agg vraatzuchtig, gulzig.
lu'rido, agg zeer vuil, walgelijk vuil.
lusco, agg zie losco.
lusinga, I vleierij, vleiend woord; bedriegelijke belofte; hoop, verwachting.

lusingamento, m verlokking door mooie beloften; vleierij.

lusingare, I vt met leege beloften, vleierijen
verlokken; vleien; II "'rsi, vr zich vleien,
zich aan ijdele verwachtillgen overgeven;

mi lusingo che ... , ik vlei mij met de hoop,
dat...

.

lusingatore, m "-'trice, I vleier, oster; iem.
die valsche verwachtingen opwekt.

lusinghe'vole, agg vleiend, verlokkend.
lusinghiero, agg verleidelijk, verlokkend.
Lusita'nia, I Lusitanie; Portugal.
lussare, I vt ontwrichten; II -rsi, vr zich
verrekken.

.

lussazione, I ontwrichting, verrekking.
Lussemburgo, m Luxemburg.
lusso, m weelde, weelderigheid, overdaad;
zwelgerij; spese di~, PI weelde-uitgaven;
vestiti di - , pi galakleeding.
lussuoso, agg weelderig.
lussureggiante, agg te weelderig, te welig; te
zeer versierd (stijl).

lussureggiare, vi weelderig groeien; opschieten, woekeren (planten); wellustig zijn;
in uitspattingen, ontucht leven; lig al te
rijk; al te breedvoerig zijn (v. stijI).
lussu'ria, I weelderigheid, overdaad; ontucht, wellust; lussurie, pi ontuchtige
handelingen.
lussuriante, agg te weelderig; zinnelijk, wellustig.
lussuriare, vi zie iussureggiare.
lussuriosamente, avv lussurioso, agg zinnelijk, wellustig, ontuchtig; weelderig,
prachtlievend.

macchiato

lustra
lustra,

t

huichelarij. voorgewencle genegenheidi lustre, pi voorwendsels. uitvluchten.
lustrale, agg I aile vijf jaar wederkeerend.
lustrum-; 2 reinigend, zoen-; acqua "-I,
reinigingswater; doopwater. wijwaterlustramento, m 't glanzen; fig vleierij.
lustrare, I vt glad. glimmcnd. glanzend maken; polijsten, wrijven (meubelen. vloer);
poetsen (schoenen. uniformknoopen);
mangelen. satineeren. glanzen (Iaken. linnengoed. papier &); ~ qd of ~ le scarpe
ad uno, icm. vleien. stroop om den mond
smeren; II vi glanzen. blinken, schitteren
(oogen).
lustrascarpe, m indecl schoenpoetser; fig
vleier.
lustrastivall. m indecl zie lustrascarpe.
lustratore, m satineerder, polijster. metaalpoetser; glanzer.
lustratura, t het glanzen, poetsen; satineering. blinken; politoer; schoensmeer.
lustrazlone, f reinigingsplechtigheid_
lustrezza, f glans; metaalglans.
lustrlno, m luster (stof); glanszijde; plat
goud- en zilverdraad (om te borduren);
(Min) glimmer; gladhout; poJijstborstel;
F schoenpoetser.
I lustro, I m glans. gladheid; aanzien. roem;
adel; II agg schitterend. glanzend. glimmend; gesatineerd. geglansd.
2lustro, m (Archea/) lustrum; tijdruimte
van vijf jaren.
lutare, vt met kleefdecg (!cern) bestrijken,
dichten. luchtdicht maken.
lu'teo, agg geelachtig. goudklcurig; saffraangeel.
luterane'slmo, luteranlsmo, m Lutheranisme. Luthersche leer.
luterano, I agg Luthersch; II sast m LutheLutero, m Luther.
[raan.
luto, m kleefdeeg; kitlijm; leem.
lutto, m rouwo; weeklacht. klacht; rouwtijd;
rouwkleeding; ~ di corte. hofrouw; mezzo
~, halve rouw; esser in "'-I, in den rOllW
zijn.
[onheil.
luttuosamente, avv droevig. treurig; vol
luttuoso, agg rouwdragend. vol rouw. rouw-;
treurig, drocvig; onheil vol; tempi luttuosi,
pi droeve tijden.
lutulento, agg vuil, modderig. slijkerig_

M.
m (spreek uit emme) m & f m; M. = mille
duizend; V. 111. = Vostra lIlaesta, Uw~
Majesteit; m = metro. meter; maschile.
mannelijk; m. c. = moneta corrente, $
gangbare munt; m. p. = motu proprio, uit
eigen beweging; m. s. = manoscritto. manuscript, handschrift.

rna, CJltg maar. evcnwe1; ~ ,i che ... , weI is
waar; ~ che bella serata! (maar) wat een
schoone avond! ~ che pretendi? (maar)
wat wil je dan toch? chi e quell' uomo?
- ~! wie is die man? - weet ik het!;
~! ~! ci. ei! II sost m het maar; non
C'" ~ che tenga, daar komt geen maar
bij te pas.
rna' voor maio nooit. ooit; ook: = mali. pi
van malo, slecht(e).
macabra, agg danza ~. f doodendans.
macacco, m .e;. meerkat (soort aap).
macadam, m macadam. steenslagbestrating.
macadamlzzare, vt macadamiseeren, met
stcenslag bestraten.
Macassare, m Makassar.
macca, f F overvloed. groote menigte.
Maccabeo, m Maccabeus; i M accabei. pi de
Maccabecn.
maccao, m macao (soort hazardspel met
kaarten).
maccherla, t stilte op zee. kalme zee.
maccheronata, f groote maaltijd van macaroni.
maccheronl, I m pi macaroni; zie cacio; II
(agg) vino maccherolte. dikke. zware wijn.
maccheronea, f grappig geschrift in 't Ital.
met Latijnsche uitgangen.
maccheronlco, agg macaronisch, van verschillende talen bijeengelapt. in de Ital.
(Nederl.) taal met Latijnsche buigingsuitgangen.
ma'cchla, f I vlek; spat; spikkel; (Pitt)
stippel. stipje (met penseel); fig smet,
blaam. schandvlek; fig klein gebrek,
foutje; opslag van hout, kreupelhout;
heg; (Pitt) boomen, menschen-. dierfiguren op landschap; cavaliere senza ""'" e
senza paura. ridder zonder vrees of blaam;
marmo che ha una bella ~, fraai geteekend marmer; a mezza ~. zonder slagschaduw (gravure); macchie del sole. pI
zonnevlekken; vestito tutto macchie. kleed
vol vlekken; dipingere alia ~. pointilleereno met stipjes schilderen; fare alia '""',
(iets) in 't verborgen tegen de wetten
doen; stampare un libro alla """'. een boek
met valsche plaats- en dagteekening nadrukken; stare, vivere alla """', als struikroover leven.
macchlaluolo, m vlekkenuitmaker; iem. die
iets in 't verborgen, tegen de wet doet;
nadrukker van boeken; geheime booswicht; schilder. die voornamelijk let op
kleureffecten; II agg in 't struikgewas
levend.
macchlare, I vt bevlekken; vuil maken; bezoede1en. onteeren. schenden; (Pitt) als
kleurenschets ontwerpen; ""'" un mobile,
een meubel als hout schilderen; II ~rsi. vr
zich vuil maken, bezoedelen. onteeren.
macchlato, agg gevlekt, gespikke1d; bont;

macchietta
bezoedeld; acqua macchiata, gekleurd water; foglio ,..." vel misdruk; persone macchiate della stessa pece, lieden van hetzelfde slag.
macchletta, f vlekje; klein boschje.
macchlettare, vt spikkelen, bespikkelen.
ma'cchlna, f machine; machinerie, drijfwerk; werktuig, apparaat; locomotief; fig
machinaal handel end persoon; machine;
verwikkeling; machinatie, intrige, geknoei; groot gebouw; groot, zwaar persoon; macchine ad acqua, pi waterwerken; '" da battere, dorschmachine;,..., da
cucire, naaimachine; lilo a ,...." machinaal
garcn; ,...., infernale, helsche machine; la ,....,
mondiale, de wereld; ,..., da scrivere, schrijfmachine; ,...." da stampa, drukpers; macchine da teatro, pi tooneelmachinerieen;
torchio a ,...." snelpers; la ,..., umana, het
menschelijk lichaam; ,...., a vapore, stoommachine; lare un libro a ,..." een boek zeer
snel schrijven; porre in ,...., it giornale, de
courant op de pers leggen.
macchlna'ccla, f > slechte, verwaarloosde
machine.
macchlnale, agg macchinalmente, avv machinaal, werktuigelijk.
macchlnamento, m machinatie, intrige, kuiperij; weefsel (v. listen), komplot.
macchlnare, vt beramen, smeden, bekonkelen; kuipen.
macchlnatore, m aanstoker, intrigant, aanlegger (van snoode plannen).
macchinazlone, I zie macchinamento.
macchlnetta, I kleine machine; werktuig.
macchinlsmo, m mechanisme, inrichting,
drijfwerk eener machine; lig handeling,
verloop.
macchlnista, m machinist; tooneelmeester.
macchlnona, I groote machine; groote locomotief.
macchlnone, m zeer groote machine; zeer
zwaar, log persoon; reusachtig gebouw.
macchinoso, agg groot en ingewikkeld.
macchlollna, f vlekje; spikkeltje.
macchlone, m dicht struikgewas; dichte heg;
stare al ,...." zich in 't struikgewas verbergen; zich heimelijk trachten te bevoordeelen; star sodo al ,..." zich niet van zijn
stuk laten brengen.
macchioso, agg dichtbegroeid, vol struikgewas.
maceo, m boonenmoes, boonenpuree; bezinksel in inkt.
mace, m ~ foelie (bast v. muskaatnoot).
Macedone, m Maccdonier.
Macedonia, I Macedonie f.
macedonlco, agg Macedonisch.
macella'blle, agg bestie macellabili, pi slachtmacella'lo, m slager .
[vee.
macellara, I slachtersvrouw, vleeschverkoopster.

macinato
macellare, vt slachten, dooden.
macellaro, m slager, vleeschhouwer; (Scherz)
heelmeester die terstond met het mes
gereed is.
macellatore, m slager, slagersknecht; moordenaar.
macellazlone, m het slachten; geslacht;
tassa per la ,....." accijns op het geslacht.
macelleria, f slagerij; slagerswinkel; slachthuis.
macello, m slagerij, slachtplaats; slachthuis;
het slachten; fig slachting, bloedbad;
bestia da,....." F koe, rund (als scheldwoord);
bestie da,....." pi slachtvee; andare al,..." cen
zekeren dood tegemoet gaan.
w.acerare, I vi wceken, laten weeken, murw
maken; Jig week, slap maken; omlaag
halen (iemands naam); II ,....,rsi, vr zich
geeselcn, kastijden; van verdriet, kommer vergaan.
macerato'io, m rootkuil, rootplaats (v. vias
en hennep); rotkuip (v.lompen in papierfabriek).
macerazione, f het weeken; het roten (v.
hennep en vias); fig kastijding, uitmergeling; afsterving, lichaamskwelling.
macereto, m hoop puin, afbraak.
maceria, f droog opgewerkte muur (zondcr
kalk); macerie, pi puin, afbraak.
ma'cero, m het roten van hennep en vias;
rootkuil; lompentrog (in papierfabriek);
libri da mandaTe al ,...." boeken om naar
den papiermolen te zen den; II agg week,
murw; geroot; slap, uitgeput.
macerone, m ~ zwartmoeskervel.
ma'chia, f huichelachtigheid, sluwheid,
stroopsmeerderij.
machiavellesco, agg machiavellistisch, sluw,
arglistig.
machiavellismo, m machiavellisme; sluwe,
arglistige, gewetenlooze staatkunde.
machione, f zeer sluw, arglistig pcrsoon.
rna cia, f zie macerie.
ma'cle, f magerheid.
macigno, m hardsteen; rots, steen; cuore di
,...." steenen hart, hardvochtigheid.
macilente, macilento, agg mager, uitgeteerd.
macilenza, f magerheid, uittering.
ma'clna, f molensteen; essere, parere una ,...."
lastig, vervelend zijn, als een steen op
de maag liggen.
maclnapepe, m indecl pepermolentje.
macinare, vt malen (graan, koffie); wrijven
(verf); bolsteren; "fijn stootcn, fijnstampen; kauwen (met dc kiezen); lig verkwisten, doorbrengen; (prov) chi primo arriva
primo macina, die 't eerst komt 't eerst
maalt.
[malen.
macinata, f maalsel; 't malen; dare una ,..."
maclnato, I p pass & agg gemalen, fijngewreven, gestampt; II sost m gemaal; meel;
tassa sui ,....." accijns op het gemaal.

macinatoio
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macinato'io, m molen,
macinatore, m verfwrijver; verffabrikant;
-

di quattrini, verkwister,

macinatura, t het malen, wrijven; gemaal;
maalgeld,
ma'cine, f zie macina.
macinello, m wrijfsteen; verfmolen; - da
caffe, koffiemolen.
macinino, m molen (koffie, peper).
macinone, m -ona, I verkwister; doorbreng(r, -ster,
rna ciulla, f hennep-, vlasbraak; zwinge!.
maciullare, vt vlas-, hennepbraken; fig geducht eten.
ma'cola, f zie macula.
rna col are, vt pletten, kneuzen, kwetsen; bont
en blauw slaan.
ma'colo, agg gekneusd, beursch (vruchten);
vol builen, bont en blauw; geradbraakt
(van vermoeienis).
Macometto, Macone, m Mahomecl.
macrame, m macrame, knoopwerk van
macro, agg zie magro.
[koorcl.
macro cefalo, agg langscheclelig; groothoofdig,
macrocosmo, m macrocosmos, 't heel a!.
macuba, I 500rt snuiftabak.
ma'cula, / vlek, smet.
maculare, vt zie macchiare.
maculato, agg gevlekt, met bonte vlekken.
madama, I mevrouw.
madamigeIJa, I mejuffrouw.
Maddalena, f Magdalena; lar da Marta e da
- , aIle huiselijke bezigheden verrichten.
maddaleone, m rolletje pleister.
maddi, m mahdi.
madera, I madera (wijn).
ma'dia, f brood-, meelkist; bakkerstrog; non
aver nulla nella - , niets te eten hebben.
madiata, I een baktrog vol.
ma'dido, agg nat, vochtig, kIam_
madiere, m 4 wrang, buikstuk.
Madonna, I dame; edele vrouw; La - , de
Heilige Maagd, Onze Lieve Vrouw; m-,
dame, edele vrouw; Tenerina, F
vrouw die over elke kleinigheid jammert;
essere donna e - , onbeperkte meesteres
in huis zijn.
madonnina, I klein Mariabeeld; kieine aan
de H_ Maagcl gewijde kapel; parere una inlilzata, een preutsch uiterlijk hebben.
madonnino, m oud-Toscaansche munt (met
beeldenaar van de H. Maagd).
madore, m klamheid, vochtigheid der huid.
madornale, agg zeer groot; hoofd-; errore - ,
grove fout.
madre, I moeder; weldoenster; ~ matrijs;
gietvorm; schroefmoer; souche (van bonboekje); (Anat) baarmoeder; droesem (v.
wijn); wijnmoer; acqua - , moederloog;
la - antica, Eva;la - badessa, de moederoverste (in klooster); chiesa _, moeder-

maestro

kerk; la -- comul1c, ons aller moeder (de
aarde); dura - , harde (uitwendige) hersenvlies; idee madri, PI gronddenkbeelden; lingua ,..." moedertaal; - patria,
moederland; pia ,..." binnenste, zachte
hersenvlies; regina ,-.." koningin moeder;
- spirituale, meter, peettante; ,-.., superiora, kloostervoogdes, overste (van
klooster),
madreggiare, vi op zijn (haar) moeder gemadrepa'tria, I moederland_
[lijken_
madreperla, I paarlemoer, parelmoer.
madreperla'ceo, agg parelmoerachtig, pareImadrepora, I sterkoraal.
[moeren.
madreselva, I !f. kamperfoelie.
madrevite, I schroefmoer.
madrigale, m madrigal, kort lyrisch minnedicht; oud herderslied.
madrina, I meter, petemoei.
madroso, agg met groote gaten, ):onen_
maesta, I majestei t; statige deftigheid; la
Divina M,..." de Heerlijkheid Gods; delilto di lesa - , majesteitsschennis; Sua
lv[,..., il Re, Zijne Majesteit de Koning; Le
Lora M,..." Hunne Majesteiten.
maestosamente, avv statig, majestueus.
maestosita, I statigheid; waardig, deftig
uiterlijk_
maestoso, agg majestueus, grootsch, verheven; waardig; J plechtig, waardig voor
te dragen.
maestra, maestra, I onderwijzeres; leermeesteres; huisvrouw, meesteres; hoofd-, spankoord (van een visch- 0/ vogelnet); drijver, drijfkurk (v. vischnet); !f. hoofdwortel; 4 hoofdzeil; groot zeil; acqua - ,
moederloog; albero di ,..." 4 groote mast;
- delle api, bijenkoningin.
maestrale, m noordwestenwind in de Middell. Zee, mistral.
maestranza, I III gilde; ambacht; handwerk.
maestre'vole, agg meesterlijk.
maestria, I meesterschap; kunstvaardigheid,
bekwaamheid.
maestrina, f jonge onderwijzeres; kinderjuffrouw, bewaarschoolhoudster; che volete
-1 wat wilt ge, klein ding.
maestrino, m jonge, nette, onderwijzer;
(Iron) meestertje, gewichtigdoener.
maestro, maestro, I m meester, onderwijzer;
patroon, chef, baas, meester; werkbaas;
lig aanvoerder;· III doctor; magister; heer,
gebieder; J maestro, componist, groot
musicus; - di cappella, kapelmeester; ~
di casa, huismeester, hofmeester; huisonderwijzer; ,..., di ceremonie, ceromoniemeester; ,..., di turtanteria, meester in de
schurkerij; ,..., di giustizia, scherprechter;
Gran _, Grootmeester; ,..., del Sacra Palazzo, intendant van het Vaticaan; tare il
,....., onderwijzer zijn, voor meester spelen;
(prov) I' opera loda il - , het werk prijst

m agistralmente

maestrucolo
den meester; II agg meesterlijk, meester-;
hoofd-; albero - , .t. groote mast; colpo
- , meesterlijke stoot, zet; fune maestra,
hoofdlijn, treklijn; libro - , grootboek;
penne maestre, pi slagveeren; strada
maestra, hoofdstraat; trave maestra, hoofdbalk, draagbalk; vela maestra, .t. hoofdzeil.
maestru'colo, m > slechte onderwijzer, onbekwame leeraar.
Ma'fla, f Mafia, geheim genootschap op
Sicilie; tot onderlinge hulp zonder op
de wetten d:r zedelijkheid te letten.
mafioso, agg tot de Mafia behoorende.
maga, f toovenares, heks; la buona (cattiva)
- , de goede (booze)" fee (in sprookjes).
magagna, m gebrek, fout; kwade plek (in
hout, stof &); fig lichaamsgebrek; e pieno
di magagne, hij heeft aile mogelijke gebreken.
magagnare, vt bederven, beschadigen; rot,
beursch maken (van ooft); i cattivi esempi
magagnano i buoni coslumi, slechte voorbee1den bederven goede zeden.
magagnato, agg bedorven, beschadigd, aangestoken, met kwade plekken.
magarl! esclctm. wat gaarne! of ik! dat zou
ik meenen! en of! al zou (ook)!; - Dia,
gave God; sarebbe uomo - da rubare, hij
zou zelfs in staat zijn om te stelen.
magazzlna'gglo, m magazijnhuur, pakhuishuur.
magazzlniere, m magazijnmeester.
magazzino, m magazijnO; pakhuis; zolder,
entrepot; winkel; fig groote hoeveelheid;
- di mode, modemagazijn; - di scienze,
schatkamer van wetenschappen.
Magellano, Stretto di - , Straat Magelhaen.
magdaleone, m zie maddaleone.
magenta, agg indecl roodlila.
maggerena, f ~ blazenstruik.
maggesare, vt braak laten liggen (akker).
maggesato, maggese, m braakland, braakliggende akker; eerste hooi, meihooi;
tenere in - , braak laten liggen.
maggese, agg in Mei rijp wordend, Mei-;
lana - , eerste wol, eerste schering (der
schapen); rose maggesi, pi Meirozen.
maggiaiuoto, agg in Mei rondtrekkenrl met
meitakken om liederen te zingen; febbre
maggiaiuola,
hooikuorts.
maggia'tica, f maggla'tico, m zie maggesato.
ma'ggio, m Mei; meitak, pinkstertak; it ~,
meifeest; meilied; aspettar ~ cke venga,
wachten op iets dat lang uitblijft; canlar
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meiliederen zingen; essefB come una

beU' acqua di ~, verkwikken, we1doen
als een meiregen; non esser di~, het eens
gezegde niet willen her hal en; parere un~,
F er jeugdig, bloeiend uitzien; (prov) ~
asciulto, gran per tutto, een droge Mei be100ft veel graan.

maggiolata, f meilied, meifeest.
maggiorana, f ~ marjolein.
maggioranza, f het grooter zijn; voorrang;
meerderheid; ~assoluta, volstrekte meerderheid; ,...., de' voti, meerderheid der
stemmen.
magglorasco, m majoraat, bezitting die in
haar geheel overgaat op den oudsten
zoon.
[domns; hofmeester,
maggiordomo, m opperhofmeester, major
maggiore, I agg grooter, meerder, aanzienlijker; ouder; meerderjarig; il - , de
oudste; aiutantc -, X bataljonsadjudant;
do ~, J' c-dur; etit ~, meerderjarigheid;
forza ~, overmacht; matricola ~, lijst
der hoogstaangeslagenen; messa~, Hoogmis; ordini maggiori, pi de drie hoogere
wijdingen; Scipione il~, Scipio de oudere;
sergente ~, sergeant-majoor; stalo ~, X
staf; generale staf; II sost m majoor; hoogergeplaatste, oudere; aanzienlijke, patricieri i maggiori, pi de voorvaderen.
maggioreggiare, vi den baas willen spelen.
maggiorenne, agg meerderjarig.
maggiorenti, m pi notabelen, patriciers.
maggiorlno, agg de oudste (van de kincleren).
maggiorlta, f zie maggioranza; ~ di baltagtione, X bataljonsbureau.
magglormente, avv meer, veel meer; in meerclere mate; quanta - , hoeveel te meer
ma'ghero, agg mager, zie magro.
magi, m pi magiers, oud-Perzische priesters;
i Ire re 111 agi, pi de clrie Koningen, de drie
wijzen uit het Oosten.
magla, t magie, tooYerkunst, toovenarij;
geheime kunst; figbetoovering; ~ bianca,
goochelkunst; ~ naturale, natuurkundige
kunstjes;

~

nera, z\varte kunst.

Magiari, m PI Magyaren.
magicamente, agg door tooverij, magisch;
betooverend.
ma'gico, agg magisch, toover-; fig betooverencl, bekoorlijk; bacchelta of verga magIca,
tooverstaf; formule magicke, pi tooverformules; lantern a magica, tooverlantaarn; luogo _, verrukkelijke, betoov,?rende plaats; 0 questa l' e magical dat" IS
ma'gio, m zie mago II.
[wat mools!
magione, f huis, woning.
magistero, magisterio, m meesterschap;
leeraarsambt; magisterschap; doctorswaardigheid; grootmeester; meesterpoeder, neerslag; ~ di piombo, loodwit.
magistrate, aggleer-, onderwijs-; meesterachtig; voortreffelijk; kolossaal; hoofdzak<;lijk; cattedm ~, leerstoel; scuole ma~~
strati, pi normaalscholen (voor onclerwlJzers); lono ~, schoolmeesterachtige toon.
magistralltil, f schoolmees terach ti ge, leerende toon.
magistralmente, avv meesterachtig; meesterlijk; goed duidelijk.

magistrato

maiale

maglstrato, m magistraat, overheid; overheidspersoon; rechter, lid van de rechterlijke macht; rechterlijke macht; entrare in
- , bij de rechterlijke macht gaan.
magistratura, f magistratuur; overheidsambt; rechterlijke macht; rechtersambt.
ma'glia, f malic; pantserhemd; maas; schakel; onderlijfje, borstrok; tricot, maillot;
witte vlek op oogappel; lavo1'O di - , breiwerk; ~ scappata, gevalIen steek (v.
breikous); fare la ~, breien.
magliare, vt zie ammagliare.
maglieria, f (handel in) gebreide goederen.
maglietta, f maasje, schakel; malie van
veter; oogje (voor veters, haakjes).
magliettare, vt .&,. de kiel (v. een schip) beslaan met spijkers.
ma'glio, m ~ stoomhamer, slaghamer, plethamer; heiblok; straatmakershamer; croquethamer; (Anal) hamer in 't oor.
magliuolo, m aflegger, scheut (v. d. wijnstok).
Magna Carta, f OJ Magna Charta.
magnanlmita, f cdcl-, grootmocdigheid.
magna'nlmo, agg grootmoedig, edelmoedig.
magnano, m slotenmaker, smid.
magnare, vt & vi zie mangiare.
magnate, m magnaat.
magnati'zlo, agg magnaats-, magnaten-.
magnesia, f magnesia, bitteraarde.
magnesl'aco, agg magnesiumhoudend, magnesium-.
magneslo, m magnesium.
magnete, m magneet; acce11sione a ,...." magnee ton ts teking.
magneticamente, avv magnetisch;
door
magnetisme.
magnetico, agg magnetisch; fig boeiend, bekorend; ago""", magneetnaald; cura magnetica, magnetise he geneeswijze; oceMo
- , magnetische blik.
magnetlsmo, m magnetisme.
magnetizzare, vt magnetiseeren.
magnetizzatore, m magnetiseur.
magnetizzazlone, t magnetiseering.
magnificamente, avv grootsch, prachtig,
heerlijk; voortreffelijk.
magnlficamento, m lofprijzing, verheerlijking.
magnlficare, I vt prijzen, ophemelen, verheerlijken; II ~rsi, vr zich zelf prijzen,
roemen, ophemelen.
magnl'ficat, m RK magnificat; lofzang ter
eere van Maria.
magnificatore, m ,....,trlce, f lofredenaar, verheerlijker, ophemelaar; -ster.
magnificente, agg zie magnifico.
magnlficenza, f heerlijkheid, pracht; verhevenheid; prachtlievendheid; edele, vorstelijke gezindheid, mildheid; la ~ del
Signore, de heerlijkheid Gods; - della
stile, verhevenheid van stijl; Vostra - , OJ
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UweHeerlijkheid (titel); dare,...., ad aleuM,
iem. roemen, prijzen.
magnl'fico, agg prachtig, heerlijk, schitterend, aanzienlijk, uitstekend, prachtlievend, vrijgevig; grootmoedig; Lorenzo
il Magnifico, Lorenzo de Prachtlievende;
reUore - , rector magnificus.
magniloquente, agg verheven (van stijl), welsprekend; hoogdravend, gezwolIen.
magniloquenza, f verhevenheid, hoogdravendheid, gezwolIenheid (v. stijl).
magno, agg groot, beroemd; I' aula magna,
de groote aula (gehoorzaal) der academic;
zittingszaal; Carlo - , Karel de Groote;
1>1 agna Greeia, Groot-Griekenland.
magnolia, f ~ magnolia, tulpenboom.
mago, m I (pI: maghi) magier, toovenaar;
II (pI: magi) Perzisch vuuraanbidder;
Perzisch priester; zie ook magi.
magogano, m mahoniehout.
magona, f ijzerhut, ijzersmelterij; hoogoven;
ijzermagazijn; esser una,...." vall alIes goed
voorzien zijn (een huis).
magonlere, m ijzerfabrikant; arbeider in een
Magonza, f Mainz.
[ijzersmelterij &.
magra, f - di aequa, .&,. hiagste waterstand.
magramente, avv magertjes, zuinig, dUllnetjes; pranzare - , mager eten.
magretto, agg eenigszins mager.
magrezza, f magerte, magerheid; onvruchtbaarheid (van den grond); lage waterstand (eener rivier).
magrlno, agg eenigszins mager.
magro, I agg mager, dor; schraal, ZUllllg,
gering, spaarzaam; ollvruchtbaar (land);
attari magri, pi weinig winstgevende zaken; eibi magri, pi magere spijzen (op
vastendagen); fiume~, waterarme rivier;
giorno ,...." vastcndag; lettera magra,onbeteekenende brief; seusa magra, flauwe,
nietszeggende veron tsch uldiging; II sost
m mager vleesch.
magro'gnolo, agg zie magretto.
mal & rna', I avv ooit; nooit;,....,/ nooit!; ehe
e avvenuto -? wat is er toch gebeurd?;
ehe dice ,....,? wat zegt hij toch; non e'e
stato ,...." hij is hier nooit geweest; e' e tanta
'" gente, ehe ... , er zijn zooveel menschen,
dat. .. ; se ,...., non 10 sapete, als gij het soms
nict mocht weten; come ,....,? (hoe) is het
mogelijk? ,...., da' miei di, nooit van mijn
leven; meglio ehe ,...." beter dan ooit; '"
Piu, nooit meer; piu ehe ,...." meer danooit, alIer-; ,...., pi,} ehe ... , 0, dat toch eindelijk ... , 0 mocht toch ... ;,...., e poi - , nooit
ofte nimmer; quando ,....,? wanneer toch?
quanta,...." in de hoogste mate, ten zeerste;
II (sost m) il San - , Sint-Juttemis.
malaIa, f ~ zeug.
malaIe, m ~ varken, zwijn; mestvarken;
fig zwijn, liederlijk persoon, vuilik; -insaeeato, varkensworst.
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maialino

male

malalino, m biggetje; far i maiaiini, P braken, een kalf draaien.
malalone, m groot mestvarken; fig zeer vuil,
liederlijk mensch.
ma'lo, m meitak (dien de jongens in den
eersten meinacht voor 't venster hunner
beminde plaatsen); ~ gouden regen.
malillica, I majolica, fijn aardewerk; maialiche, pi voorwerpen van majolica.
malonese, I mayonnaise.
maiorana, I zie maggiorana.
maiorasco, m majoraat, alleen op den oudsten zoon overgaand familiegoed.
mais, m ~ mais, Turksche tarwe.
maiu'scola, I hoofdletter.
maiu'scolo, agg groot; errore ~, grove fout;
lettera maiuscola, hoofdletter.
malacarne, f slechte kwaliteit vleesch,
vleesch van gestorven dieren.
mala'cclo, m groote, gevaarlijke kwaal, ongeneeslijke ziekte; draaiziekte van schapen; non c'e -, niet al te slecht, 't gaat
nog a!.
malaccilrto, agg onhandig; onberaden.
malachlta, malachite, I maJachiet (steen).
malacontentezza, I ontevredenheid.
malacreanza, I onopgevoedheid, ongemamaladire, & zie maledire &.
[nierdheid.
malafatta, f slechte plek, fout (in een weefmalafede, I kwade trouw.
[sell.
malaffetto, agg slecht gezind, haatdragend.
malafltta, I moerassige bodem, waarin men
wegzinkt.
ma'iaga, m & I malaga (wijn).
malage'vole, agg moeilijk, bezwaarlijk, ongemakkelijk, lastig.
malagevolezza, I ongcmakkclijkheid, bezwaarJijkheid, lastigheid.
malaglato, agg ongemakkelijk, onaangenaam; behoeftig.
malagra'zla, I onbevqIligheid, lompheid; onbeleefdheid; onbeholpenheid.
malamente, avv slecht; ellendig; met moeite,
nauwelijks; marire ~, ellendig omkomen,
sterven.
malandare, vi te gronde gaan, slecht worden,
bederven.
malandato, agg bedorven; achteruitgegaan,
verwaarloosd; in verval geraakt.
malandra, f mok(hu:dziekte vanpaarden).
malandrina'ggio, m straatroof.
malandrino, m straatroover; schooier, landlooper.
mala'nimo, m wangunst, nijd.
malanna'gglo! drommels! dekse1s!; ~ fa
miseria, die verwenschte armoede.
malanno, m groot ongeluk, onheiI; ziekte,
kwaal; lig booswicht, schurk.
malardlto, agg vermetel.
malardo, m 3t tamme eend.
mala 'ria, I slechte lucht, moeraslucht;
malaria, moeraskoorts.

r

malarrlvato, agg ongelegen; fig ongelukkig,
slecht afgeloopen, in slechten staat.
malatl'ccio, agg ziekelijk, lijdenc1.
malato, I agg ziek, lijdend; dita ~, zeere
Yinger; lantasia malata, ziekelijke verbeelding; pera malata, slechte peer; II
sost m zieke; e un gran ~, F hij is zeer
malattia, I ziekte, kwaal, lijden.
[ziek.
malattla'ccla, I zware ziekte, gevaarlijke
kwaa1.
malaugurato, agg ongelukkig, onheilspellend.
malaugu'rlo, m slecht voorteeken.
malauguroso, agg onheilspellend; indizi malaugurasi, pi slechte voorteekenen.
malavveduto, agg onberaden; onvoorzichtig.
malavventurato, agg ongelukkig, rampspoedig.
malavvezzo, agg slecht opgevoec1; verwend,
bedorven.
malazzato, agg onwel, onpasselijk, nog niet
geheel hersteld.
malcaduco, m l' vallende ziekte.
malcapitato, agg ramspoedig.
malca'uto, agg ollvoorzichtig, onoverlegc1.
malco'nclo, agg leelijk toegetakeld; slecht
bereid.
malconslgliato, agg onberaden.
malcontento, I agg ontevrec1en; II sast m
ontevredene, malcontent; ontevredenheid, misnoegdheid.
malcreato, I agg onopgevoed, onbeleefd, ongemanierd; II sost m slecht opgevoed, on·
gemanierd persoon.
maldic/mte, I agg kwaac1sprekend, lasterlijk;
II sast m kwaadspreker, booze tong.
maldicenza, I kwaac1sprekendheid, laster;
maldieenze, pi lasterlijke praatjes, achterklap.
male, I m het kwadc, booze, slechte; ziekte,
lijden, kwaal; schade, hinder, last; it
brutto ~ of ~ caduca,
vallende ziekte;
~ Irancese, syphilis; mal di mare, zeeziekte; mal del paese, heimwee; mal di
petta, borstkwaal; mal al petta, pijn in de
borst; andare a ~, vervallen, achteruitgaan; aver ~, ziek zijn; aver ~ a un dito,
een zeeren yinger hebben; aversi a""'" di .. ,
zich beleedigd gevoelen over .. , kwalijk nemen; il ~ e che ... , het ergste is dat ... ; 1'1011
c'e ~! niet slecht! niet kwaad!; si e
latta ~1 hebt ge u zeer gedaan? fare,....., a
qd, iem. nadeel berokkenen, iem. leed
doen; mandare a ,....." verkwisten, er doorlappen; mettere '" Ira due persone, ongenoegen verwekken tusschen twee personen; render bene per ,....." kwaad met goed
vergelden; sentire un gran ,....." veel pijn,
groot leed gevoelen; gli viene ,....." hij wordt
onwel; voler ,....., ad uno, iem. haten; dal
mal dal ~, F 't ergste wat gebeuren kan;
di mal in peggio, van kwaad tot erger;
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malebolge

nienie di ,...., , 't hindert niet, doet er niet
toe; (prov) un gran medico chi conosce il
suo ~, 't is een wijs mensch die zijn eigen
gebreken kent; ,......." non tare paura non
auere, wie geen kwaad doet, behoeft niet
te vreezen; II avv kwaad, slecht, boos;
dir ~, zich slecht uitdrukken; mandar ,......."
una cosa, iets laten verloopen, te gronde
richten; resiar r-«, beteuterd staan; star~,
zich onwel gevoelen; siar r-« a quattrini,
slecht bij kas zijn; star r-« in un letto, ongemakkelijk liggen in een bed; ueder ~
qc., iets met leedwezen zien.
malebolge, m achtste kring van Dante's hel;
jig rampzalig oord.
maledettamente, avv afschuwelijk, beroerd,
verwenscht; ook: uit aIle macht, hard.
maledetto, agg vervloekt, verwenscht, beroerd, zeer slecht; alla maladetta, zie maladettamente.
maledteo & maledlcente, agg zie maldicente.
maledlre, vt vervloeken, verwenschen,
schelden.
maledlzlone, j verwensching, vervloeking,
vloek; fig ongeluk, ramp; maledizioni, pl
verwenschingen, godslasterlijke taal;
malefatta, f dwaling, fout, vergissing,
slechte pIek, gebrek, fout (in weefsels); fig
schuld.
maleflcamente, avv kwaadaardig; verderfelijk, schadelijk.
maletlco, agg schadelijk, noodlottig, nadeelig, verderfelijk; stella malejica, ongelukkig gesterrite.
malefi'zlo, m schanddaad, slechte daad;
vloek, slechte, booze invloed; betoovering, hekserij.
malerba, f onkruid; (prov) esser conosciuto
piu della "-I, zoo bekend zijn als de bonte
hond; come la r - ' , non si spenge mai, onkruid vergaat n i e t . .
malesclo, agg ziekelijk, ongezond.
Malesia, f Oost-Ind. archipel en Malakka.
malessere, m onbehaaglijk gevoel (naar
geest 01 lichaam); geldverlegenheid; malaise, slapte in zaken,
.malestro, m klein nadeel, ongelukje,
malevolenza, f kwaadwilligheid; haat, nijd.
rnalevolo, I agg kwaadwillig, onwelwillend,
afgunstig; II sost m kwaadwillige, afgunmalfare, vi kwaaddoen.
stige.
malfatto, I agg misvormd, slecht gemaakt;
II sost m rnisdaad, misdrijf.
malfattore, m boosdoener, booswicht.
malfermo, agg onvast, waggelend; zwak,
wankel.
maltldo, agg ontrouw; memoria maljida, onbetrouwbaar geheugen.
malfondato, agg ongegrond.
malformato, agg slecht gebouwd.
malgarbo, m ongemanierdheid, onbeleefdheid, lompheid.

e
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malgfudfcare, vt (vi) verkeerd, valsch beoordeelen (oordeelen).

rnalgoverno, m wanbestuur; wanbeheer.
malgradito, agg kwalijk opgenomen; ongaarne gezien.

malgrado, I cong ondanks, niettegenstaande,
trots; a mio r-, tegen mijn zin; II avv met
tegenz in, ongaarne.
malgrazioso, agg onbevallig.
malia, t betoovering, beheksing.
maliarda, t toovenares, heks, tooverkol.
maliardo, m toovenaar, behekser,
ma'lico, agg acido ,.......", appelzuur.
mali'gia, agg cipoila >«, ~ zeer scherpe,
bijtende ui.
malignamente, avv boosaardig, valsch,
kwaadaardig; schadelijk.
malignare, vi boosaardig, kwaadwillig handelen; lasterlijke, kwade geruchten verspreiden; ,......." sopra qc, iets in slechten,
boosaardigen zin ui tleggen.
rnallgntta, f boosheid, kwaadaardigheid",
valschheid; ~ d' una malattia, kwaadaardig karakter eener ziekte.
maligno, I agg boosaardig, kwaadaardig,
valsch; schadelijk; II sost 111t boosaardig,
valsch mensch; il ,.......", de booze geest, de
duivel.
malinconia, t melancolie, zwaarmoedigheid,
droefgeestigheid; darsi ~ di qc, zich ergens over bedroeven, ergens over tobben.
mallncenlco, I agg melancoliek, zwaarmoedig, droefgeestig; tempo ,.......", droefgeestig,
somber weer; II sost m melancholicus.
mallneorpo, in: a r-: zie a malincuore.
mallncuore, in: a ~, ongaarne, met tegenz in.
malintenzlonato, agg met slechte bedoeling
vervuld, kwaadwillig.
mallnteso, I m misverstand, dwaling, vergissing; II agg misverstaan, verkeerd begrepen, vcrkee rd opgevat.
mallscente, agg ziekelijk, sukkelend.
mallscenza, 1 ziekelijkheid.
mali'zla, f kwaadwilligheid, boosheid,
slechtheid; valschheid; list, kunstgreep;
bederf; ~ nel oestire, behaagzucht, weelderigheid in de kleeding; a ,.......", met kwade
bedoelingen; sensa ,.......", onschuldig, onverdorven; mettere ,......." in qd, iem. tot
slechtheid aansporen; mettere in ,......." qd,
argwaan bij iem. opwekken.
malizlare, vi zie malignare.
malizletta, f schalkachtigheid.
mallziosamente, avv boosaardig, kwaadaardig; sluw, arglistig, valsch.
mallzioso, I agg zie maliziosamente; II sost m
boosaardig, arglisti g, valsch mensch.
mallea'bile, agg pletbaar, smeedbaar; jig
buigzaam.
malleablllta, 1 pletbaarheid; tts buigzaamheid,
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mallegato, m bloedworst met spek.
malleolo, m (An~t) enkel.
mallevadore, m borg.
mallevadorla, I borgtocht, borgstelling;
porgere ~, borg blijven.
mallo, m If. bolster (v. noten, amandels).
malmaritata, agg ongelukk'g getrouwd.
malmenare, vt slecht behandelen, mishandelen; lig hevig berispen; ~ una lingua,
een taal radbraken.
malmenlo, m slechte behandeling, voortdurende mishandeling.
malnato, agg ongelukkig; onbeleefd, onopgevoed, lomp; fig beklagenswaardig; II
sost m ongelukskind, rampzalige.
malnoto, agg weinig bekend.
malo, agg slecht, boos, kwaad; male lingue,
pi booze tongen; il ~ spirito, de booze
geest; mala cosal welk kwaad steekt erin!
morire di mala morteff:en naren dood steryen; prendere in mala parte, kwalijk nemen;
di mala voglia, ongaarne, met tegenzin;
in mal punto, ongelukkigerwijs.
malocchlo, m het kwade ~Og.
malora, f ondergang, verderf; va' alia ~l
loop naar den drommel!
malore, m ziekte, ongesteldheid.
malpl'gllo, m boos, zuur gezicht, sombere
blik.
malpra'tlco, agg onbekwaam, onervaren; onhandig.
mal pro, m lar~, slecht bekomen; geen
enkel nut opleveren.
mal proprio, agg ongeschikt; oneigenlijk.
maIsano, agg ongezond, ziekelijk.
malsleuro, agg onzeker, onveilig.
malslneero, agg onoprecht, valsch.
malsofferente, agg onwillig, weeropannig,
slecht verdragend.
malta, f mortel, metse1kalk; cement; ook:
soort bergteer, aardpek.
maltagliati, m. pi macaroni van ongelijken
vorm.
maltalento, m kwaadwilligheid, kwade bedoeling.
maltempo, m slecht weer.
maltese, I agg uit Malta, Malteczer; II sost
m Malteezer.
malto, m mout; draf; ook: soort aardpek.
maltolto, m oneerlijk verkregen, afgeperst
goed; afpersing; knevelarij.
maltrattamento, m slechte behandeling.
maltrattare, vt mishandelen; ruw bejegenen.
malu'eelo, m klein kwaad; kwaaltje; il ~,
het slecht groeien, slechte voedingstoestand van zuigelingen.
malumore, m slechte luim, slecht humeur;
ontstemdheid, oneenigheid; tra lora c'e
del - , er heerscht ongenoegen tusschen
hen.
malva, m If. malva, kaasjeskruid; fig gematigde, kleurlooze (in de politiek).

I
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malva' ceo, agg ~ malva-achtig; malvacee, f
pi ~ malva-achtigen, kaasjeskruidfamilie.
malvagla, I malvezij (wijn).
malvaglamente, avv malva'glo, agg laag,
gemeen, slecht; schandelijk.
malvagita, t gemeenheid, slechtheid, verdorvenheid; slechte, gemeene handelwijze.
malvasla, I malvezij (wijn).
malvavl'schlo, m If. heemst.
malvedere, vt ongaarne zien, haten.
malveduto, agg niet gezien, onbemind, gellaat.
malversazlone, I malversatie, ontrouw in
geldelijk beheer, knoeierij (in zaken).
malvlvente, agg losbandig, slecht van
(levens)gedrag.
malvolentierl, avv ongaarne, met tegenzin.
mal vol ere, I vt niet mogen, haten; larsi ~
dai superiori, zich onbemind maken bij
zijn meerderen; II sost m kwaadwilligheid,
kwade bedoeling.
malvone, m If. heemstroos.
mamma, f moeder, mama.
mamma'eela, f slechte, liefdelooze moeder.
mammalueeo, m III mameluk; afvallige; F
domkop, ezel.
mammamla, I indecl gluiper, schijnheilige.
mamma'rlo, agg de borsten betreffende,
borst-; glandule mammarie, pi borstkliemammella, I tepel; uier.
[ren.
mamml'fero, I agg zoogend, zoog-; II sast m
zoogdier.
mammillare, agg tepelvormig, knobbelig.
mammlna, I moedertje, maatje.
ma'mmola, f viooltje.
ma'mmolo, m soort naar viooltjes riekende
wijnstok; kind, jongen.
Mammone, m Mammon, geldgod; rijkdom,
geld; m~ of gatto ~, .!'=. meerkat (aap).
mammitt, m fu. mammouth.
manaluola, I kleine handbijl; X fascine.
manata, f handvol; troepje; slag met hand;
bos hooi 0/ stroo, schoof.
manatella, / handje vol, klein troepje.
manea, / linkerhand; zie ook manca.
maneamento, m gebrek; fout; vergissing,
vergrijp; per ~ di ... , uit gebrek aan ....
mane ante, p pres & agg mankeerend, ontbrekend; gebrekkig.
maneanza, / gehrek; dwaling; vergissing,
fout; tekor!; onmacht, flauwte; in ~ di,
bij gebrek aan.
maneare, I vi gebrek hebben, ontbreken,
te kort komen; verminderen, afnemen,
verdwijnen, uitsterven; een fout, een vergissing begaan, falen, te kort schieten;
flauw vallen; ~ a un abbaccamenta, bij
een afspraak ontbreken; "-' a se stessa,
zich zelf vergeten; "-' di qc, gebrek hebben
aan iets, te weinig van iets bezit!en; ~
di caraggio, te kort schieten in moed; ~
di parala, zijn woord niet houden; ~ di
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J,. in den grond boren; ~ a prendere qc,
rispetto, niet genoeg ontzag, eerbied hebiets laten halen; ~ a spasso, F wegzenden,
ben; gli manco la forza, het ontbrak hem
ontslaan; ~ da parte, uit den weg ruimen,
aan kracht; gli manco il terreno sotto i
ter zijde zetten, op zij schuiven, strijken;
piedi, de grond zonk onder zijn voeten
~ fuori, uitgeven (een boek); ~ fuori un
weg; gli manca un giovedi of un giorno
sospiro, een zucht slaken; ~ giu, doordella settimana, hij heeft ze niet alle vijf
slikken, inslikken; ~ in aria, oplaten (een
bij elkaar, het scheelt hem in zijn bol;
ci mancava questa, dat ontbrak er nog
ballon, een vlieger); ~ in lungo, op de
lange baan schuiven; ~ in pezzi, in stukmaar aan; ci vi manco poco che ... , het
ken slaan; ~ in precipizio of in rovina,
scheelde weinig of ... ; bada, non manchi,
te gronde rich ten, bederven, verwaarzorg dat ge niet te kort schiet, niet verzuimt; confesso che qui ho mancato, ik
loozen; ~ per alcuno, iem. laten roepen
erken dat ik hier gefaald heb; sentirsi
(halen); ~ via, wegzenden; piove come
mancare, voelen dat men het bewustzijn
Dio la sa~, het regent zoo hJ.rd als 't kan;
verliest; II vt missen.
Dio ce la mandi buona, God sta er ons
mancato, p pass & agg gemist, mislukt; manin bij, helpe ons; II -rsi, vr zich begeven
catomi lui, non ho piu ness uno, na zijn
(ergens heen); ~rsi dietro Ie spalle, verdood heb ik niemand meer.
waarloozen, latcn schieten, niet afmaken;
~rsi male dalie risa, zich halfdood lachen.
mancatore, m iem. die zijn woord niet
houdt.
mandarino, m mandarijn (in China); balmanche'vole, agg gebrekkig; onvolkomen.
werper (in 't balspel); ~ mandarijntje.
manchevolezza, f gebrekkigheid, onvolko- mandata, 1 zending; pakje; baal; bundel
(gedichten), serie; troep, troepje; draai
menheid.
(van sleutel); a piccole mandate, in kleine
ma'ncla, f fooi; klein geschenk; handgeld;
prendere la prima ~, het eerste handgeld
pakjes, zendingen; dare la ~, den sleutel
ontvangen (in een winkel).
omdraaien.
manclata, f hand vol; buttar via a manciate, mandata'rlo, m n gevolmachtigde, lastmet handen vol wegsmijten.
hebber; zaakgelastigde.
mandato, I m mandaat, volmacht; bevelmanclna, t linkerhand, zie mancino.
schrift, order, opdracht; aanwijzing tot
manclnata, f trouweloosheid, gemeene
betaling; afgezondcne, afgezant; ~ su una
streek.
cassa, postaanwijzing, check; ~ di catmanclnello, m ~ manzanillaboom.
tura, bevel tot inhechtenisneming; ~ di
mancino, agg linksch; linker; F trouweloos,
comparizione, n gerechtelijke oproeping;
onoprecht; cavallo~, bijdehandsch paard;
~ degli elettori, mandaat van de kiezers;
mano mancina, linker hand; darle dritte e
~ di posta, postwissel; ~ ad uccidere, aanmancine, hem links en rechts oorvijgen
geven; esser -..J, linksch zijn; a mancina, op
sporing tot moord; rinunziare al ~, zijn
mandaat neerleggen; II p pass & agg geden linkerkant, aan de linkerhand; van
links af.
zonden, afgezonden.
mandl'bola, mandl'bula, 1 kinnebak, ondermancl'plo, m OJ slaaf.
kaak.
Manclu'rla, f Mantsjoerije.
manco, I m gebrek, onvolkomenheid; ver- mandola, 1 J- mandoor, groote mandoline.
gissing, dwaling; flater; tekortkoming; mandollnata, 1 mandolineconcert.
tekort; senza ,......", zonder mankeeren, zon- mandolinist a, m mandolinespeler.
der fout; II agg linker, linksch; gebrekkig; mandolino, m J- mandoline.
mankeerend; III avv min, minder; niet ma'ndorla, 1 amandel; pit (van pruimen,
perziken &); Co.. ruitvormige versiering;
eens, zelfs niet; ~ male, des te beter.
ruitvormige opening in traliewerk; open
mandafuilrl, m (Teatr) zie buttafuori.
mandamento, m arrondissement; X mili tierand van gehaakt 01 gebreid goed; doosje,
reukfleschje in amandelvorm; ~ lostala,
district.
gebrande am andel, suikerboon; a ~,
mandante, m n lastgever.
mandare, I vt zenden; uitzenden, toezenden;
amandelvormig, ruitvormig.
uitgeven (een boek); slaken, uiten (een mandorlato, I m amandeldeeg, marsepein;
kreet); verspreiden (reuk, warmte); in
ruitvormig traliewerk; marmer met amanomloop brengen (een munt); drijven (een
delvormige vlekken; II agg amandelvormachine, een rad); voortduwen (een kruimig, (met) ruitvormig (traliewerk).
wagen); werpen (den ball; ~ ad effetto, ma'ndorlo, m ~ amandelboom.
ten uitvoer brengen; ~ a fondo, J,.in den mandra, ma'ndrla, j kudde (vooral van
grond boren; ~ a male of alia malora, te
rundvee).
gronde rich ten, bederven, verwaarloozen; mandra'cchlo, m binnenhaven.
(iem.) naar den drommel zenden; ~ alia mandra'gola, mandra'gora, 1 ~ alruin; fig
morte, ter dood veroordeelen; ~ a picco,
list, streek.
mancato
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mandrlale, m ijzeren haak om metaal in en
ult hoogovens te brengen.
mandrlano, m veehoeder, herder.
mandrillo, m ~ mandril (aap).
mandritta, 1 rechterhand; dar la ~ a uno,
iem. de rechterzijde overlaten, rcchts la·
ten loopen.
manducare, vt eten.
mane, f morgen.
manegge'vole, agg handzaam, gemakkelijk
te hanteeren, te bewerken; handelbaar,
gewilIig.
mane'ggia, t strook tusschen twee ploeg·
voren; smalle strook lands; lang en smal
gebied.
maneggla'blJe, agg zie manegge'vole.
maneggiare, I vt I'behandelen, hanteeren; be·
werken, door de handen laten gaan; 2 be·
heeren; 3 berispen, onder handen nemen;
4 goed weten om te gaan met; ~ un cavallo, een paard africhten; ~ Ie entrate di
alcuno, iem.'s inkom en beheeren;
negozi, zaken doen, lei den; ~ la pace,
over den vrede onderhandelen; ~ la
pasta, het deeg kneden; II ~rsi, vr zich
roeren, ijverig toonen.
maneggiatore, m hanteerder, gebruiker; af·
richter (van paarden); handig leider.
mane'ggio, m hanteering, gebruik, aanwending; lei ding van zaken; lig kunstgrepen,
knoeierijen; het dresseeren, africhten van
paarden; schoolrijden; J' bespeling van
muziekinstrument; ~ dell' armi, X wapenhandel; il ~ d' una casa, het bestier
van een huishouding; cavallodi~, schoolpaard.
manescalco, m hoefsmid.
manescamente, avv handtastelijk; combattere ~, man tegen man vechten.
manesco, agg handtastelijk, vechtlustig,
gauw klaar met de handen; handig, hand-_
manetta, 1 handje; beetje; beugel, hand vat,
kruk.
manette, 1 pI handboeien.
mane'vole, agg handelbaar, gewillig; zacht.
Manfredi, Manfredo, m Manfred.
manfrlna, 1 soort boerendans; muziek
daarbij.
manganare, vt mangelen (de wasch); kalanderen, satineeren (papier, laken).
manganatura, f het mangelen; satinage, persing, glanzing.
manganel1a, 1 W kleine blijde (werptuig);
klapbank langs muur (voor 't koor).
manganese, m mangaan, bruinsteenmetaal.
ma'ngano, m mangel, kalander; satineerpers; soort hefkraan; W X blijde; dare il
'" a un panna, een stof mangelen, persen,
glanzen.
mangere'cclo, agg eetbaar.
mangerla, f oneerlijke, ongeoorloofde winst,
verduistering.

mangime

ma'ngla, 1 eten; tijd waarin iets gegeten
wordt.
2 ma'ngla, In fare il ~, den dappere uit·
hangen.
manglabamblnl, m indecl opsnijder; snoever;
goedaardige bullebak.
mangia'blle, agg eetbaar.
rnangiacristiani, m indecl snoever.
mangiafagiuoli, m indecl booneneter, Flo·
rentijn.
mangiaferro, m ijzervreter; bluffer.
manglaguadagnl, m indecl loopjongen, hel·
per; daglooner; dagdief, leeglooper.
manglamento, m het eten; het inslikken V. e.
letter (in een woord).
mangiaminestre, m indecl klaplooper, tafel·
schuimer.
manglapagllotte, mangiapane, m indecl op'
vreter, baantjesgast.
manglapere, m indecl vliegend hert (kever).
manglapopoli, m indecl uitzuiger, onder·
drukker (van het volk), de~poot.
manglare, I vt eten, vreten; Ie acque del
liume mangiano la riva, het water van de
ri vier spoelt den oever weg; il sale mangia
i colori, de zon trekt de kleuren uit; Ie
tasse ci mangiano, wij worden door de be·
lastingen opgegeten; non ne mangerebbero
i cani, de honden zouden er geen brood
van eten; santi che mangiano, > feme·
laars, schijnheiligen; ~ una ligura, un
pezzo, een stuk (steen) nemen, slaan,
blazen (bij schaak· 01 damspel); ~ pan
disperato (pentito), van wanhoop (be·
rouw) verteren; ~ il pane a tradimento,
zijn brood niet verdienen, zijn loon niet
waard zijn; ~ uno vivo, iem. hevig be·
dreigen; ~ a crepapelle, zich tot bars tens
toe vole ten; - a qd il patrimonio, iem.
van zijn fortuin berooven; (prov) chi I' ha
a ~ la lavi, wie het zoete wi! moet ook
het zure nemen; II vi eten; III ~rsi, vr
~rsi la parola, zijn woord nlet houden;
~rsi la rabbia, zijn woede verbijten;
~si Ie unghie, op zijn nagels bijten; IV
sost m het eten; kauwen; perdere il ~,
den eetlust verliezen; (prov) il ~ insegna
bere, nood leert bidden.
mangiata, 1 rijkeJijk maal; overmatig eten;
F vreterij.
manglato'la, 1 ruif; krib, voederbak; Feet·
tafel; la~ della Stato, de staatsruif; alzare
la ~, de broodkorf hoog hangen, weinig
te eten geven.
manglatore, m -tora, trice, f eter; eetster.
manglatorla, f zie mangeria.
mangiatura,1 aangevreten plek (v. insecten).
mangiatutti, m indecl brutaal, gewelddadig
mensch.
manglatutto, m indecl verkwister.
manglaufo, m indecl klaplooper, tafelschui·
manglme, m voer, veevoeder.
(mer.
I

mangione
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manleroso, agg goed gemanierd, fatsoenlijk,
mangione, m veelvraat, vreetzak.
welopgevoed.
mangiucchiare, vi kieskauwen, met lange
tanden eten.
manifattore, I m ~trlce, f handwerker,
handwerksman; -vrouw;I1 agg handen-,
mani, m pi schimmen der afgestorvenen.
mani'a, 1 manieo; waanzin; zucht, verzothandwerks-.
heid, dwaze gewoonte; ha la ~ di eomprar manifattura, 1 fabricatie; fabriek; arbeids"
libri, hij heeft de manie van boeken te
kosten, kosten van aanmaak; ~ della
seta, zijdefabrikatie; manijatture, pi rna·
koopen.
mani'aco, I agg waanzinnig, gek; II sost m
nufacturen; gemaakte kleeding.
maniak, waanzinnige.
manifatturare, vt bewerken, vervaardigen.
maniato, agg goed getroffen, nauwkeurig manlfatturiere, agg fabrieks-.
weergegeven; e lui ~, hij is het sprckend. manifestamente, avv duidelijk, klaarblijke-

ma'nica, f mouw; overmouw, morsmouw;
OJ armplaat van wapenrusting; (Chim)
smelt-, gloeioven; ~ d' Ippoerate, filtreerzak; un aUra par di maniehe, een ander
paar mouwen, iets geheel anders; aver
roba in "', iets achter de hand hebben,
geheime plannen koesteren; essere di ~
larga, niet streng, toegeeflijk zijn.
Ma'nica, 1 La "', Het Kanaal.
manicaretto, m smakelijk gerecht.
Manicheo, m Manichreer.
manichetta, f korte mouw; manchet.
manichetto, m klein handvat, hengsel; lig
verachtelijke armbeweging.
I manichino, m mouwomslag; kanten randje
aan mOllw; handlubbe.
2 manichino, m ledepop, mannequin.
ma'nico, m hengsel, handvat; heft, steel;
greep (van de viool); vada il ~ dietro alla
pala, daar gaat het goede geld het kwade
achterna; non aver ~, geen vat op zich
geven; girar nel ~, clraaien, zijn woord
niet houden; trovar il ~ a qd, iem. zwakke
plek, teedere snaar aanraken; uscir del ~,
uit zijn vel springen (v. woeclc); uit zijn
gewone doen komcn.
manicomio, m gekkenhuis.
manicona, f groote pofmouw.
manicone, m groot hengsel 01 hanclvat;
lang heft.
manic otto, m mof.
maniera, 1 wijze, manier; wijze van doen,
manieren; gemaaktheid; (kunst)stijl, werkwijze; bella ~, goede manieren; belle
maniere! > fijne manieren! een mooie
manier van doen! che ~ e questa? wat
zijn dat voor manieren? parlare can ~,
gemanierd, netjes spreken; di ~ ehe, zoo
dati in ehe ~? hoedat? hoe zoo? in nessuna ~, in geen geval; in ogni ~, of in
tutte Ie maniere, in elk geval, in allen gevalle; in questa "-', op deze wijze, manier;
senza ~, ongemanierd, lomp.
manieratamente, avv manierato, agg gekunsteld, gemaakt, gemaniereerd.
maniere, m zie maniero.
manierismo, m gekllnsteldheid, gezochtheid.
manierista, m gekunsteld schrijver 01 schilder.
manlero, m woning; riddergoed, kasteel.

lijk, openlijk.

manifestare, I vt duidelijk maken, bekend
maken, te kennen geven, aan den dag
leggen; uiten; betoogen, manifesteeren;
~ qc a qd, iem. iets openbaren, verraden;
II ~rsi, vr zich openbaren, zich doen
kennen, blijken te zijn.
manifestazione, 1 bekendmaking, verkondiging, openbaring; uiting; mamfestatie, betooging.
manifesto, I m manifest, openlijke bekendmaking, aankondiging, verklaring; plakkaat; ~ d'tm teatro, schouwburg-affiche;
II agg klaar, duidelijk, openbaar; errore
~, klaarblijkelijke dwaling.
mani'glla, j greep, handvat, hengsel (aan
koffers &); trekker (v. bel); krllk (van
portier); manille (in kaartspel).
manigoldo, m schurk, schelm; woesteling; OJ
scherprech ter.
maniila, tit manilla (sigaar).
manilu'vio, m handbad.
manimessa, m het in gebruik nemen; aansnijden, aansteken (van een vat).
manime'ttere, vt in gebruik nemen; aansnijden, aansteken (eell vat).
manina,1 handje, fijn poezelig handje; aanwijshandje; dare un po' di "', eell kleine
vingerwijzing geven.
manino, m handje.
manipolare, vt behandelen, met de hand bewerken; vervalschen (wijn); ineenflansen
(een wet, een programma); konkelen.
manipolatore, m bewerker, vervaardiger;
'i' morsesleutel; > konkelaar.
manipolazione, m bewerking, vervaardiging;
manipulatie; kunstgreep.
mani'polo, m handvol (korenarell); RK
manipel, armdoek (van den mispriester);
OJ Rom. legerafdeeling.
maniscalco, m hoefsmid.
I manna, j manna; jig lekkernij, verkwikking; la ~ celeste, de goddelijke genade.
2 manna, 1 korenschoof; bos (stroo); una
spiga non ja ~, een zwalllw maakt geen
lente.
manna'ia, 1 groote, tweesnijdende bijl; slagersbijl; scherprechtersbijl; mes der guillotine.
mannaro, agg lupo - , weerwolf; lig nacht-

mannella
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merrie, nachtspook; P vallende ziekte.
manniHla, f mannello, m kleine schoof; handvol korenaren of stroo.
mannerino, m ~ jonge hamel.
mano, t (PI: mani & mane) hand; voorpoot
(der huisdieren); macht; hulp; schrijfhand, handschrift; laag (verf, vernis);
troep, schaar, handjevol (menschen);
menigte; voorhand (bij 't spell; aantal van
zes eieren; boek papier (24 of 25 vel);
armata ,...." gewapenderhand; di bassa ,...."
van geringen stand; una bella (brutta) ,...."
een mooie (leelijke) hand (van schrijven);
,...., benedetta, gelukkige hand; ,...., di burro,
slappe, zwakke hand; una,...., di complimenti, een menigte complimenten; ,...., di
ferro, ijzeren, sterke hand; giuoco di ,...."
goochelkunstje; ,...., marta, t'1 doode hand,
goederen in de doode hand; ,...., d' opera,
arbeid, handwerk; arbeidsloon, maakloon; ,...., regia, koninklijke macht; ultima
,...." laatste hand; voltooiing; a ,...." aan,
met de hand, door handenarbeid, hand-;
onder handen; in de hand; a ,...., a""",
langzamerhand, stuk voor stuk; a man
giunle, met gevouwen handen, biddend,
smeekend; a piene mani, met volle handen;
a ,...., regia, in naam des konings; a man
salva, in volle zekerheid, zonder gevaar,
op zijn doode gemak; lorchio a ,...." handpers; uomo alla ,...." vriendelijk mensch,
gemakkelijk in den omgang; a mani vuofe,
met leege handen; can Ie mani in ,...." met
de handen in de schoot, lui, niets doen;
di lunga ,...." verreweg,aanmerkelijk; di
prima (seconda)
, u i t de eerste
(tweede) hand; Ira of Ira ,...." onder han'den; in handen; in zijn macht; fuor di,...."
buiten het bereik; afgelegen, uit de buurt;
satta ,...." onder de hand, heimelijk; alzar
Ie mani, de handen opheffen (om te
slaan); aver Ie mani bucale, verkwistend
zijn; aver Ie mani lunghe, een langen arm
(veel invloed) hebben; ook: lange vingers
hebben, stelen; aver a ,...., qc, iets onder
handen hebben; aver qc a (alia of satta) ,...."
iets bij de hand hebben; nonaverci la,....,con
qc, ergens niet geschikt voor zijn, er geen
aanleg voor hebben, geen slag van hebben; aver in mia ,...." in mijn hand, macht
hebben; aver buono in 1"".', een goed spel in
handen hebben, zeker van zijn zaak zijn;
batter Ie mani, in de handen kiappen;
cavare Ie mani di qc, iets afmaken, doorvoeren; cedere la ,...." den voorrang laten,
de eereplaats overlaten (aan iem.); condurre uno a ,...." iem. bij de hand leiden;
dar ,...." dar una ,...." hulp bieden, de hand
reiken; essere a "'-', in uitvoering komen;
esser di ,...." aan de voorhand zijn; far man
bassa, alles over den kling jagen; fig aIle
dienstboden ontslaan; alles wegnemen,

manrovescio

rooven; guadagnare, levare, togliere, rubare
la""", niet meer naar den teugelluisteren,
op hoI gaan (paarden); fig de gehoorzaamheid opzeggen, in opstand komen; lavarsi
Ie mani di qc, ergens zijn handen van wasschen, er niets mee te doen willen hebben;
menar Ie mani, handtastelijk worden, toeslaan; menar mani e piedi, handen en voeten roeren, aile krachten inspannen;
metterci Ie mani, voor iets zorgen, iets in
handen nemen; mordersi Ie mani, zich iets
bitter berouwen; passar la ,...., all' aitro,
een ander de voorhand laten; prendersi
per la,...." elkander de hand geven, helpen,
ondersteunen; stender la ,...." de hand uitsteken (om een aalmoes); tener di,...., a qd,
iemand bijstaan, den heler spelen; toccar
altrui la ,...." iem. een fooi geven; uscir di
,...., ad uno, iem. uit de handen glippen;
venire aile mani, handgemeen worden.
manodopera, I handwerk, arbeid; maakloon,
arbeidsloon.
manometro, m manometer, stoomdrukmeter.
manome'ttere, vi zie manimettere; ook: vervalschen, bederven, beschadigen; OJ de
vrijheid geven (aan cen slaaf).
manomissione, I aansnijding; beschadiging,
misvorming; OJ vrijlating (v. slaaf).
manomorta, I t'1 doode hand; onvervreemdbaarheid.
manopola, I OJ ijzeren handschoen; opslag
op mouwen; polsstuk van rijhandschoen.
manoscritto, I m manuscript, handschrift;
copie (v. e. boek); II agg geschreven (niet
gedrukt).
manoso, agg zacht, lenig (laken &).
manovale, m handlanger, opperman; fig
handlanger.
manovella, I kruk, zwengel; handvat, arm,
draaikruk; organetio a ,...." draaiorgel.
manovra, I X manoeuvre,
legeroefening, troepenbcweging; rangeerbeweging
(van spoortrein); J" manoeuvre, vlootoefening; scheepsbesturing;
take1age,
touwwerk; lig list, knoeierii, kunstgreep,
streek; Ie manovre grandi, X de groote
manoeuvres.
manovrare, I vi bewegingen doen uitvoeren,
besturen; II vi manoeuvres houden, manoeuvreeren; bewegingen uitvoeren; rangeeren (een trein); listig, handig te werk
gaan, het handig aanleggen.
manritta, I rechterhand, rechterzijde.
manritto, I m slag met het plat van de hand
(van buiten naar binnen); II agg reehts,
aan de rechterhand; cavallo ,...." vandehandsch paard; a mana manritta, rechtsom.
manrovescio, m slag met den rug van de
hand (van binnen naar buiten); slag naar
rechts (met de rechtErhand).

I

mansionario
manslona'rlo, m koorkapelaan, die het toezicht heeft op de kerk; koster.

mansione, I taak, opdracht; oud: woning,
verblijfplaats; oponthoud; hospitaal voor
pe1grims.
mansuefare, vt tam maken, temmen; lig tot
rust, kalmte brengen, geruststellen.
mansueto, agg tam, (van dieren); zacht,
mild, zachtmoedig, vriendelijk, kalm.
mansuetu'dine, m tamheid; zachtmoedigheid, vreedzaamheid.
manteca, f pommade, zalf; dierlijk vet.
mantecare, vt tot zalf kneden; gereedmaken
(vruchtenijs).
mantellare, vt met een mantel bedekken, in
een mantel hullen; fig bemantelen, vergoelijken.
mantellato, agg ~ di chiaro, met licht haar
(paard, hond).
mantelletta, f schoudermanteltje der prelaten; mantel der Mariabeelden; manteltje.
mantelletto, m kleine, korte mantel.
mantellina, I manteltje; schoudermantel,
keep.
mantellino, m manteltje; zijden omhulsel,
hoes (voor heiligenbeelden, reliquien &).
mantello, m mantel; fig dekmantel, voorwendse1; haar, beharing (van paarden,
honden); aver ~ a ogni acqua, de huif
naar den wind hangen; voltar~, zijn kazak
omkeeren, van partij, meening veranderen.
mantenere, I vt behouden, in goeden staat
houden (huizen &); onderhouden; in
stand honden, handhaven; houden (een
belofte, zijn woord); bewaren (een geheim); ~ una donna, een vronw onderhouden, mainteneeren; r ho detto, e 10
mantengo, ik heb het gezegd en ik blijf er
bij; II -rsi, vr zich houden; zich onderhouden; zich staande honden; zich handhaven; non avere da ~rsi, niet genoeg
hebben om te leven.
mantenimento, m onderhoud, instandhouding; handhaving; levensonderhoud; ha
cento lire il mese e tutto il ~, hij heeft 100
lire in de maand en vrij onderhoud.
mantenitore, m verzorger, onderhouder;
handhaver.
ma'ntice, m blaasbalg; kap (van rijtuig);
tirar su il ~, den blaasbalg trekken; het
orgel trappen.
manticetto, m kleine (hand)blaasbalg.
ma'ntide, f mantis, bidsprinkhaan.
manti'glia, f mantille, vrouwenmanteltje.
mantiglione, m avondmante1, sortie; kapmantel.
mantile, m grof tafellaken.
mantino, m voeringzijde.
manto, m wijde mantel (zonder mouwen);
Qmhulsel, 4ulsel; fig dekmantel, voo,-

maravigliosamen te
wendsel; beharing (v. dieren); A boogstuk, kransstuk; - di neve, sneeuwkleed;
- reale, koningsmantel; gran ~, pauselijke mantel, pauselijke waardigheid.
Ma'ntova, I Mantua.
mantrugiare, vt betas ten, bevoelen, in de
hand nemen (vruchten).
manu ale, I m handleiding, handboek; II agg
met de hand gemaakt, hand-; artefice ~,
handwerker; opera ,..." handwerk.
manual mente, avv met de hand, met de
handen; zonder nadenken, mcchanisch.
manu'brio, m handvat, steel, greep.
manu'ccia, I kinderhandje.
manufatto, agg met de hand gemaakt.
manumissione, f zie manomissione.
manuscritto, m zie manoscritto.
manutengolo, m heIer, handlanger; lig
koppelaar.
manutenzione, I onderhoud, beheer.
manza, I jonge koe, vaars.
manzina, I braakland (als weide gebruikt).
manzo, m jonge (eenjarige) os; ossevleesch;
lesso di - , soepvleesch.
maomettano, m Mohammedaan.
maomettismo, m Mohammedaansche godsMaometto, m Mahomed.
[dienst, Islam.
mappa, I kaart, landkaart; plan, plattemappamondo, m wereldkaart.
[grond.
marabotto, m 4 stormzeil.
marabil, m ~ maraboe; maraboeveer.
marabutto, m maraboet, Mohammedaansch
kluizenaar.
marachetla, f bedrog, schelmenstreek.
ma,rame, m uitschot, bocht, slechte waar.
marangone, m ~ duikeend; 4 duiker.
marasca, I ~ morel.
maraschino, m maraskijn.
marasmo, m
ouderdomszwakte, verzwakking, algeheele krachteloosheid.
Maratona, I Marathon; marathonloop.
maravi'glia, f verwondering, verbazing;
wonder; wonderlijke geschiedenis; ~
driekleuramarant; papagaaienkruid; Ie
sette maraviglie del mondo, de zeven were1dwonderen; dire maraviglie di una cosa,
wonderlijke dingen over iets zeggen; non
e ~ che... , 't is geen wonder, dat ... ; fare
maraviglie, wonderen verrichten; mi fa ,...,
che ... , het verwondert mij, dat. .. ; a ,..."
wonder mooi, prachtig, uitstekend; che
_I of qual _I wat een wonder! quante
maraviglie! wat een wonder!
maravigliarsi, vr zich verwonderen, verbazen; verwonderd, verbaasd staan; non
ti maravigliare di cio, verwonder u daar
maar niet over.
maravigliato, p pass & agg verbaasd, verwonderd, verstomd.
maravigliosamente, avv maraviglioso, agg
verwonderlijk, verbazend; wonderbaar;
prachtig, uitmuntend,
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marenga

marca
marca, f grens, grensland; mark; merk; teeken, merkteeken, herkenningsteeken;
naamcijfer; spee!penning, fiche; contramerk; $ baak, boei; teeken voor
de scheepvaart; Ie M arche, de Marken; ~
da bolla, plakzegel; belastingzegel; lar la ~
a un fazzoletto, een zakdoek merken.
marcantonla, f F groote, statige vrouw.
Marcantonio, m OJ Marcus Antonius.
mareare, vt merken, teekenen, stempelen,
aanteekenen, markeeren (punten, winsten); bakens, boeien uitzetten; betonnen.
mareassita, I zwavel-, ijzerkies.
mareato, agg gemerkt; gemarkeerd, duidelijk, nadrukkelijk.
mareatore, m stempelaar.
mareatura, f het merken, stempe1en, merken, zegelen; zegelreeht.
mareesci'biJe, agg bederfelijk, aan bederf
onderhevig.
Marehe, I pi zie marca.
marehesa, marches ana, I markiezin; OJ
markgravin.
marehesato, m markiezaat; OJ markgraafschap.
marchese, m markies; OJ markgraaf.
marchlano, agg tot de marken, grenslanden
behoorende; jig buitengewoon groot; ne
dice delle marchiane, hij zegt ongehoorde
domheden.
marehlare, vt merken, stempelen, ijken.
ma'rehlo, m merkteeken, merk; ijkmerk,
keur; OJ brandmerk; ~ d'injamia, schandmerk.
I ma'rela, f marseho; marsehdag; colonnq; di
, marehcolonne; ~ lunebre, treurmarsch.

ma'rela, fetter.
marela'la, f etterziekte (v. schapen en

2

koeien).

marelaplede, m trottoir, perron, verhoogd
voetpad.

marelapledl, m pi $ looppardoenen.
marciare, vi mareheeren.
marciata, j het marcheeren, marseh.
ma'rcido, agg verrot; verwelkt, verlept.
marcime, m mesthoop, stalmest.
marelmento, m rotting, ettering; lig onaangename, geheel mislukte zaak.

ma'reio, I agg vuil, bedorven, rot, verrot;
etterig; briaco ~, stomdronken; case
marcie, PI door en door vochtige, vunzige
huizen; denti marci, PI rotte, aangestoken
tanden; fTutte marcie, PI beursche, rotte
vruehten; legname~, rot, vermolmd hout;
occhi marci,pJ druipoogen, leepoogen; tisico
~, in hoogen graad teringaehtig; averil
torto ~, geheel en al ongelijk hebben;
perdere una part ita marcia, geen enkelen
slag halen, geen enkelen bal maken; dubbe! verliezen; a marcia lorza, uit aile
mae!).t; U sost m vuile, rotte, aangestoken

e

plek; nella soGieta c' malta del~, er is
veer bedorvenheid (veel rots) in de maatschappij; perdere un ~, geen slag halen,
een partij dubbel verliezen; eodille worden.
marcioso, agg etterig, vol etter, veretterd.
marcire, vi etteren, veretteren; rot worden,
bederven; molmig worden (hout); aangestoken, beursch worden (vruchten); week
worden, roten (vias, hennep); wegteren.
marcita, j vloeiweide.
marelto'io, m rotkuip (in papicrfabriek);
prato ~, vloeiweide.
marcitura, j rotting; ettering.
marelume, metter, ettermassa; bedorven,
vuile massa; lig zedelijk bederf, poel van
Marco, m Marcus.
[zedeloosheid.
marco, m merk, merkteeken; mark (munt);
~ tedesco, Duitsche mark.
mareonigrafla, I mareoni-telegrafie, draadlooze telegrafie.
mareonigramma, m ... mareonigram.
mareorella, I ~ eenjarig bingelkruid.
mare, m zee, oceaan; fig menigte; overvloed;
acqua del ~, zeewater; alto .--, open zee,
volle zee; bagno di ~, zeebadplaats;
braccio di~, zeearrn; colpo di~, stortzee;
lorze di ~, pi zeemacht, vloot; ~ fresco,
lichte zee; genie di~, zeelui; ~ grosso,
hooge zee, bewogen zee; ladrone di ~,
zeeroover; lega di "'-', zeemijl; "'-' magno,
een zeer groote hoeveelheid; nel ~ magna
della capitale, in het gewoel der hoofdstad; mal di ~, zeeziekte; pesci di ~, pi
zeevisch; porto di ~, zeehaven; uomo di
~, zeeman; ufjiciale di ~, zeeofficier;
vento di",-" zee,vind; viaggio per "'-', zeereis;
entrare in r-t, in zee steken; esser un porto
di ~, veel bezocht worden; portare acqua
al ~, water naar de zee dragen; prendere
a lastricare il ~, den moriaan willen wasschen, het onmogelijke beprceven; promettere mari e monti, gouden bergen belooven; per ~ e per terra, te zee en te land.
mare a, I getij; ~ alta, vloed; ~ bassa, eb;
~ violmta, springvloed.
mareggiare, vi zie ondeggiare.
mare'gglo, m goifslag, golvende beweging;
lig beweging.
maremma, I maremme; moerassige (en
meestal ongezonde) kuststreek; Ie M aremme, pi de Marernmen (kuststreek in
Italie); andare in ~, 's winters naar de
kusten trekken (herders der Appenijnen);
aan de kust werk zoeken.
maremmano, I agg van de marernmen, rnaremmen-; febbre maremmana, moeraskoorts; II sost m rnarernmenbewoner.
maremilto, m zeebeving, vloE'dgolf.
marena, f morellensap, morcllenlimonade.
marenga, f ei Vim marsepein ml"t room
gevuld,
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guerra, oorlogsmarine; ....., mercantile, hanmarengo, m goudstuk van twintig lire.
delsmarine; ministro deUa....." minister van
mareografo, m getijdenaanwijzer, peilschaal.
marine; pittore di marine, zeeschilder;
mareseialla, f maarschalksvrouw.
soLdato di....." marinier; utficiaLe di....." zeemareseiallato, m maarschalksrang.
officier; navigano Lungo La ....." zij varen
mareseiallo, m maarschalk; opperwachtlangs de kust, drijven kustvaart; scoprire
meester, sergeant-majoor; bastone di ....."
....." een ontdekkingstocht ter zee maken;
maarschalksstaf; ....., generale di campo, gevedere La ....., torba, gevaar in aantocht zien
neraal-veldmaarschalk.
maretta, t kabbelzee; ....., sorda, grondzee, marina'io, m zie marinara.
deining.
marinara, I I korte zeemanskeep; II agg
marezzare, vt golfachtig teekenen, moireezee-; aUa ....." op zijn zeemans, op matroren, wateren (v. stoffen).
zenmanier, naar scheepsgebruik; minestra.
marezzato, agg gevlamd, gewaterd, gemoiaUa ....." vischsoep.
marinare, vt inmaken, marineeren, in pekel
reerd; gegolfd.
(azijn) leggen; lig angstvallig thuishoumarezzo, m gewaterde, gevlamde teekeden, bewaken; wegblijven (van school),
ning; moire; teekening 0/ vernissing, die
de houtvezels 0/ marmeraders doet zien.
spijbelen.
margarita, margberita, / parel; lig kostbaar- marinareseamente, avv op de wijze der zeeheid, juweel, sieraad; If. ganzebloem;
lieden, naar scheepsgebruik.
glaskraal; I'eterna ....." de maan; glanzend marinareseo, agg van de zee-, zee-; zeevaart-,
gesternte; (prov) gettar Ie margherite ai
scheeps-; arte marinaresca, zeevaartkunde;
porci, paarlen voor de zwijnen werpen.
canzoni marinaresche, pi matrozenliedeMargberita, / Margaretha.
ren; carta marinaresca, zeekaart.
margberitlna, / If. madeliefje; glasparel, marinaro, I m zeeman; II agg zee-.
kraal.
marinato, agg gemarineerd, ingelegd, ingemarginale, agg rando, kant-; marginaal; nota
maakt.
....." kantteekening.
marinella, f If. soort morel .
marginare, vt den rand maken, opmaken, marineria, / zeewezen; mar;ne; scheepvaart;
instellen (drukwerk).
zeedienst; zeevolk.
marginato, agg gerand, met een rand.
marino, I agg van de zee, zee-; acqua marina,
zeewater; cavallo ....." .l\!. nijlpaard; color
marginatura, I omranding; randlijst; toestelling, opmaking van drukwerk.
....." zeegroen; waterblauw; ospizio ....."
ma'rgine, mrand, zoom; marge, rand (eener
tehuis voor zeelieden; ook: kustsanatobladzijde); oever; litteeken (eener wond);
rium; vento....." zeewind; II sost m bevaren
fig speelruimte; tijd; far i margini, litteezeeman, zeewind; If. schimmel op de
kens vormen, dichtgaan (v. wond); lamoerbeziestruik.
sciare un bel ....." een groote speelruimte, Ma'rio, m Marius.
groote vrijheid laten.
marioleria, / schelmerij, bedriegerij, oplichterij.
.
marginoso, agg breedgerand, breedrandig.
Margolfa, / F plompe, dwaze, onhebbelijke mariolo, m schelm, bedrieger, oplichter.
vrouw.
marionetta, I marionet, draadpop; teatro di
marionette, marlonettentheater.
margotta, I margotto, m If. aflegger, zetloot.
margottare, vt If. zetloten inleggen, door marita'ggio, m huwelijk.
loten, afleggers vermenigvuldlgen; mar- maritale, agg huwelijks-, echtelijk.
maritare, I vt uithuwelijken, ten huwelijk
cotteeren.
geven; fig eng verb:nden, vereen;gen; II
margraviato, m W markgraafschap.
margra'vio, m markgraaf.
.....,ysi, vr trouwen.
Maria, I Maria, de H. Maagd; Santa .....,/ maritato, p pass & agg gehuwd; minestra
Santissima .....,1 uitroep van angst, vermaritata, v(rmicellisoep met sneetjes
wondering; H. Maagd sta mij bijl Santa
brood; uova maritate, pi eieren met spek
....." feest der Heilige Maria (IS Aug.);
0/ ham.
ccreare ....., per Ravenna, zijn eigen ongeluk marito, m man, echtgenoot; ....., mia, beste
zoeken, in zijn eigen nadeel handelen;
man; ragazza da ,..." huwbaar meisje;
parere Ie tre Marie, weenen en klagen
andare tI ,..., (in un aUro paese), den man
(van vrouwen gesproken); zie ook bagno(naar zijn land) volgen.
maria.
maritozzo, m soort krentenbrood dat in de
Marianna, I Marianne.
vasten gegeten wordt.
mariano, agg mese ....." Mariamaand, Mei- mari'ttimo, agg de zee betreffende; zee-;
maand.
citta marittima, kuststad, havenstad;
marigiana, I 3! smient, fluiteend.
costa marittima, zeekust; sanita marittima,
marina, I zeespiegel; zee; zeekust; ..t. marine,
haven-gezondheidscommissie; societa marutima, scheepvaartmaatschappij.
zeemacht; zeewezen; (Pitt) zeestuk; ....., da
marengo

mariuolo
mariuolo
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marluolo,
marlueln, mm zie
zie marioZo.
mariolo.
marma'glia,
marma'glia, I1 gespuis,
gespuis, gepeupel;
gepeupel; troep
troep
kleine
kleine kinderen,
kinderen, grut;
grut; hoop
hoop kopergeld.
kopergeld.
marma'lo,
marmato, m
m zie
zie mannista.
marmista.
marmare,
marmare, vt
vt (&
(& vi)
vi) zoo
zoo koud
koud als
als marmer,
marmer,
door
en
door
koud
door en door koud maken
maken (zijn).
(zijn).
marme'ggia,
marme'ggia, I1 vleeschmade
vleeschmade (in
(in gedroogd
gedroogd
vleesch).
vleesch).
marmeggiato,
marmeggiato, agg
agg door
door maden
maden aangevreten;
aangevreten;
pokdalig.
pokdalig.
marmellata,
marmellata, I1marmelade,
marmelade, (vruchten}moes,
(vruchten)moes,
appelmoes.
appelmoes.
marmlera,
I
marmergroeve.
marrnlera, 1 marmergroeve.
marmi'fero,
marmi'fero, agg
agg rijk
rijk aau
aan marmer;
marmer; societa
societa
marmilera,
marmijera, maatschappij
maatschappij tot
tot exploitatie
exploitatie
van
van marmergroeven.
rnarmergroeven.
marmlno,
marmlno, mm stukje
stukje marmer
marmer tot
tot openhouden
openhouden
der
der deuren;
deuren; deurhouder.
deurhouder.
marmlsta,
marmerwerker.
marmista, mm marmerwerker.
marmltta,
marmltta, I1 vleeschketel,
vleeschketel, ijzeren
ijzeren pot;
pot; marmarmitte
mitte dei
dei gianti,
gianti, PI
pl gletscherketels.
gletscherketels.
marmo,
marmo,mm marmer;
marmer; marmerplaat;
marmerplaat; marmeren
marrneren
beeld;
beeld; koude
koude (als
(als v.
v. marmer);
marmer); ~
I-.J di
di CarCarrara,
rara, Carrarisch
Carrarisch marmer;
marmer; laccia
[accia di
di ,..."
,......"
koud,
onbeweeglijk gelaat;
koud, .onbeweeglijk
gelaat; esser
esser di
di ~,
I-.J,
koel,
koel, koud,
koud, hardvochtlg
hardvochtrgzijn
zijn (als
(als marmer);
marmer);
pagare
pagare aa ~,
I-.J, aan
aan het
het buffet
buffet betalen
betalen (niet
(niet
aan
aan den
den kellner).
kellner).
marmocchlo,
marmocchto, mm wurm,
wurm, schaap,
schaap, dreumes
dreumes (v.
(v.
e.e. kind).
kind).
marmorare,
marmorare, vt
vt marmeren,
marmeren, als
als marmer
marmer schilschilagg
marmeren;
marmerbleek;
deren.
deren.
marmerkoud.
marmora'rlo,
mm beeldhouwer.
marmora'rio,
beeldhouwer.
marmorlno, I agg
gemarmerd,
marmOreo,
marrnoreo, agg
agg marmeren;
marmeren; marmerbleek;
marmerbleek;
marmerkoud.
marmerkoud.
marmorlno,
marmorlno, II agg
agg gemarmerd,
gemarmerd, marmerkleumarmerkleurig;
rig; IIII sost
sost mm marmerwerker.
marmerwerker,
marmorizzare,
marmorizzare, vt
vt marmeren.
marmeren,
marmotta,
marrnotta, I1 h~ marmot;
marmot; lig
tt« traag,
traag, men·
menschenschuw,
schenschuw, eenzel'vig
eenzelvig persoon;
persoon; pigliare
pigliare
una
una ~,
,......" FF een
een verkoudheid
verkoudheid opdoen.
opdoen.
marna,
marna, I1 merge!.
mergel,
marnare,
vt
met
mergel
bemesten.
marnare, vt met mergel bemesten.
marnatura,
marnaturay Ij' 't't mergelen
mergelen van
van den
den grond.
grond.
marnlera,
rnarnlera, I1 mergelgroeve.
mergelgroeve.
marnoso,
marnoso, agg
agg mergelhoudend.
rnergelhoudend.
maro,
maro, mm jf.~ kattenkruid.
kattenkruid.
Marocco,
Maro ceo, mm Marokko.
Marokko.
Maronita,
Maronita, m
m Maroniet.
Maroniet.
maroso,
m
groote
maroso, m groote golf;
golf; stortzee;
stortzee; zielesmart,
zielesmart,
verdriet.
verdriet.
marra,
marra, I1 houweel,
houweel, hak;
hak; kalkschop,
kalkschop, kalkkalkstok;
stok; J,.
J,. blad
blad van
van anker.
anker.
marra'nclo,
marra'ncio, mm groot
groot slagersmes.
slagersmes.
marrano,
marrano, m
m vlegel,
vlegel, lummel,
lummel, lomperd;
lomperd; W
CO >
>
bekeerde
bekeerde Moor
Moor of
01 Jood
]ood (in
(in Spanje).
Spanje).
marrata,
f
slag
met
houweel
0/
hak.
marrata, 1 slag met houweel 01 hake
marreggiare,
marregglare, vi
vi met
met het
het houweel,
houweel, den
den hak
hak
werken;
werken; de
de zaadkorrels
zaadkorrels met
met aarde
aarde bebemarrobbio,
[[dekken.
marrobblo, mm jf.~ malrove.
malrove.
dekken,
marrocchlno,
marrocchino, mm marokijn
marokijn (leer);
(leer); fijn
fijn geitegeite01of bokkeleer.
bokkeleer.

martira
martira

Marrocco,
Marrocco, mm Marokko.
Marokko.
1I marrone,
marrone, mm groote
groote hak
hak 01
01 houwee!.
houweel.
z2 marrone,
marrone, II mm groote,
groote, eetbare
eetbare kastanje;
kastanje; FF
flater,
bok;
prendere
un
bel~,
flater, bok; prendere un bell-.J, een
een reuzenreuzenbok
bok schieten;
schieten; II
II agg
agg kastanjebruin.
kastanjebruin.
marru'bbio,
marru 'bbio, mm jf.~ zie
zie marobbio.
marobbio,
marruca,
boom, roo
de borstbes;
marruca, f1 ~~ jujubes
jujubesboom,
roode
borstbes;
mazza
mazza di
di ~,
,......" doornstok.
doornstok.
marruca'lo,
marrucaIo, mm jujubesheg.
jujubesheg.
marsala,
marsala, I1 && mm marsala
marsala (wijn).
(wijn),
Marsl'glia,
Marsi'glia, I1 Marseille.
Marseille.
marsigliese,
I
agg
uit
Marseille,
marsigliese, I agg uit Marseille, MarseilMarseillaansch;
M~, m
laansch; IIIIM.-J,
m && I1Marseillaan(sche};
Marseillaan(sche);
la
la ]JI~,
1l11-.J, de
de Marseillaise.
Marseillaise.
marslna,
marsina, I1(heeren}rok;
(heeren)rok; jacquet.
jacquet.
marsupiale,
marsupiale, II mm buideldier;
buideldier; II
II agg
agg hh buidelbuideldragend.
dragend.
Marta,
addalena.
Marta, I1Martha;
Martha; zie
zie ]JI
Maddalena.
martagone,
martagone, mm ~~ Turksche
Turksche lelie.
lelie,
Marte,
m
Mars(oorlogsgod,
Marte, m Mars(oorlogsgod, planeet);
planeet); lig
tteooroorlog;
log; oorlogsheld;
oorlogsheld; Dinsdag;
Dinsdag; campo
campo di
di ~,
I-.J,
martedi,
[Mars
veld.
martedi, mm Dinsdag.
Dinsdag.
[Marsveld.
martellamento,
martellamento, mm het
het hameren;
hameren; gehamer,
gehamer,
hamerslag;
hamerslag; un
un gran
gran ~
I-.J nelle
nelle tempia,
tempia, een
een
hevig
hev ig kloppen
kloppen in
in de
de slapen.
slapen.
martell
are,
I
vt
hameren,
kloppen;
lig
plamartellare, I vt hameren, kloppen; tte plagen,
gen, kwellen,
kwellen, martelen;
martelen; in
in 't"t nauw
riauw brenbrengen
gen (vijanden);
(vijanden); IIII vi
vi hameren,
harneren, hevig
hevig klopkloppen
pen (slapen,
(slapen, pols,
pols, hart);
hart); (dagli,)
(dagli,) picchia
piccbia ee
martella,
martella, door
door voortdurend
voortdurend aandringen
aandringen
(aanhouden).
(aanhouden).
martellata,
martellata, I1hamerslag;
hamerslag; snelle,
snelle, hevige
hevige polspolsslag;
t hart.
slag; lig
tt« schok,
schok, steek
steek in
in ' 't
hart.
marteliato,
agg
gehamerd,
geklopt;
martellato, agg geharnerd, geklopt; note
note
martellate,
martellate, pi
pI l'l' kort
kort afgestooten
afgestooten noten.
noten,
martelletto,
martelletto, mm hamertje.
hamertje,
martellina,
martellina, /1 metselaarshamer;
metselaarshamer; bikhamer;
bikhamer;
steenhouwershamer;
steenhouwershamer; XX pandeksel
pandeksel (v.
(v.
vuursteengeweer).
vuursteengeweer).
martellino,
martellino, mm hamertje.
hamer tje,
martello,
martelle, mm hamer;
hamer; cleurklopper;
deurklopper; klokkenklokkenhamer;
hamer; (Anat)
(Anat) hamer
hamer (in
(in 't't oor);
oor); l'l' stemstemhamer;
hamer; fig
jig pijn,
pijn, zorg,
zorg, kwellende
kwellende gedachte;
gedachte;
questa
is mijn
questo eeilil mio~,
mio ~,dit
di tis
mijn grootste
grootstezorg;
zorg;
Virgilio
us IS
Virgilio eeilil ~
.-J dei
dei traduttori,
traduitori, Virgill
Virgilius
is
een
een struikelblok
struikelblok voor
voor de
de vertalers;
vertalers; stare
stare
aa ~,
I-.J, aan
aan zijn
zijn plicht
plicht getrouw
getrouw blijven;
blijven;
tirare
tirare aa ~,
.-J, drijven
drijven (metalen),
(metalen), hameren.
hameren.
martina'celo,
m
wijngaardslak;
karakol;
martina'ccio, m wijngaardslak; karakol; ~Jt
zilvermeeuw;
zilvermeeuw; (Schsrz)
(Scherz) groot,
groot, lomp
lomp horhorloge,
loge, kno!.
knol,
Martinella,
Martinella, /1 W
OJ oorlogsklok
oorlogsklok (in
(in Florence).
Florence).
martinello,
martinello, mm ~
~ vijzel,
vijzel, clommekracht.
dommekracht.
martinetto,
as tot
martinetto, mm W
OJ wind
windas
tot het
het spannen
spannen
van
van de
de katapult
katapult 0/
01 blijde;
blijde; groote
groote hamer.
hamer.
martingala,
martingala, I1spring-,
spring-, bijzetteuge!.
bijzetteugel.
Martinica,
/
Martinique.
Martinica, 1 Martinique.
martinicca,
martinicca, /1remschoen.
remschoen.
Martino,
Martino, mm Martinus,
Martinus, Martijn;
Martijn; San
San ,..."
I-.J, St.
St.
Maarten
Maarten (II
(II Nov.);
Nov.); zie
zie cappa.
cap-pa,
martin
martin pescatore,
pescatore, mm ~~ ijsvogel.
ijsvogel.
ma'rtlra,
ma'rtlra, ft martelares.
martelares.

massaia

martire
ma'rtire, m & f martelaar; martel ares; far il
_, de verongelijkte, de gekrenkte onschuld spelen; lar ~ qd, iem. kwellen,
pijnigen.
martl'rlo, m marteling, marteldood; kwelling, pijn; la corona del ~, de martelaarskroon; consumare il ~, den marteldood
ondergaan.
martirlzzare, vt martelen, folteren, doodmartelen; j-ig kwellen, pijnigen, verontrusten.
martlrologio, m martelaarsboek; geschiedenis, lijst der martelaren.
ma'rtora, f h marter.
martoriare, vt folteren, martelen; (fig) kwellen.
martoro, m marteling; kwelling, pijn.
marxlsta, m marxist.
marza, I entrijs, entloot.
marzamina, f $ soort druif.
marzapane, m marsepein.
marzegglare, vi Maartsch weer zijn, ongestadig zijn (van het weer).
marzemlno, m $ soort druif.
marzlale, agg martiaal, krijgshaftig, krijgs-;
(Chim) ijzer-; arti marziali, PI krijgskunde;
canto - , krijgslied; legge ~, krijgswet;
preparazioni marziali, pi ijzerpreparaten.
ma'rzlo, agg zie marziale; Campo ~, Marsveld.
marzo, m Maart; ~ e matt a of ~ marzeggia,
Maart roert zijn staart.
Marzocco, m QJ ~ zittende, schilddragende
leeuw, Leeuw van Florence.
marzollno, agg Maartsch, Maart-.
marzuolo, agg van Maart, Maart-; grano "",
zomertarwe; ucceUi marzuoli, pi in Maart
uitgebroeide vogels.
mascagno, agg sIuw, geslepen, doortrapt,
slim.
mascalcla, f hoefsmeedkunst; veeartsenijkunst.
mascalzone, m schurk, schoft, deugniet;
sIech te kereI.
mascella, I kinnebak, kaak; X haak van
vuursteengeweer; ~ inferiore, onderkaak.
mascellare, agg kaak-; denti mascellari, pi
mascellata, f kaakslag.
[kiezen.
ma'schera, f maskero; mombakkes; gemaskerde, masker; schermmasker; doodenmasker; tooneelfiguur; dekmantel, voorwendsel, mom; baUo in ~, gemaskerd bal;
mezza ~, halfmasker; con la "" della
devozione, onder het mom der godsvrucht;
cavarsi, levarsi la "", het masker afwerpen, zichin zijn ware gedaante vertoonen;
non conoscer maschere, van geen voorwendsels, uitvluchten weten; essere una
"", valsch zijn; lar Ie maschere, zich vermommen, maskeren; parere una "'*', zeer
opvallend gekleed zijn; togliersi la "', zie
cavarsi la - .

maschera'io, m maskerverkooper,
verhuurder.
mascherare, I vt maskeren, maskeeren, vermommen; verkleeden; fig verbergen, bedekken, aan 't oog onttrekken; maskeeren; ""-' la sua ambizione, zijn eerzucht
verbergen; ""-' una batteria, X een batterij
maskeeren; II ""rsi, vr zich maskeeren,
vermommen, verkleec1en; zich doen voorkomen also
mascherata, f maskerac1e, optocht van gemaskerden; troep gemaskerden.
mascherina, f sierlijk, klein masker, gemaskerd figuur; een net, lief gezichtje; lap op
een schoen; F broodsoep.
mascherone, m groot masker; b. groteske
kop (aan gevel); waterspuwer; leelijk
smoel; Ieelijk portret.
maschiamente, avv mannelijk, flink.
maschiezza, f mannelijkheid; fig kracht,
energie.
maschile, agg mannelijk, manne(n)-; voce
ro-;, mannenstem.
ma'schio, I agg mannelijk; $ h mannetjes-;
lig sterk, krachtig, vurig; chiave maschia,
sleutel zonder gat; felce maschia, $ mannetjesvaren;I1 sost m jongen; h mannetje;
~ schroef (tegenover moer); pin (van
disselboom &); J, tap; roerspil; X reduit
(v. e. vesting), toren; il 111 aschio di Volterra, de groote vestingtoren van Volterra.
mas chione, m groot, zwaar kind.
maschlotta, f £link meisje.
mas chi otto, m stevige jongen.
mas colin Ita, f mannelijkheid.
mas coli no, agg mannelijk.
masnada, f troep (gewapenden), schaar,
bende (meest van schurken); una ""-' di
impiegati, een leger beambten.
masnadlere, m gewapende; straatroover,
roover.
Maso, m afk. van Tommaso, Thomas.
massa, f massa, menigte, groote hoeveelheid,
groote hoop; het geheel, alles te zamen;
X kleedingfonds (v. e. regiment); Ie masse,
pi de volksmassa, het yolk, de menigte;
"" comune, gemeenschappelijk bezit; ""-'
dei cori, J de samenwerkende koren; la ""-'
delle imposte, de gezamenlijke belastingen;
libretto di "", X zakboekje (waarin de rekening van den man is vermeld); masse di
luce (d' ombre), pi (Pitt) licht-, schaduwpartijen; educare Ie masse, het yolk opvoeden, Ieeren; lar ~, ophoopen, tot een
grooten hoop, groote menigte aangroeien;
in "", in massa, alles· te zamen, aIs een
hoop, in menigte.
massacrare, vt vermoorden, slachten.
massacro, m moord, bloedbad, sIachting.
massa'ggio, m
massage, het masseeren.
massa'la, f huishoudster, bestuurster (v.,e.
landgoed).
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massa'lo, m beheerder, bestuurder van een
landgoed; huismeester.
massa'luoIa, I ~ gewone tapuit.
masselIare, vt ijzer puddelen, poede1en.
masselIatura, I puddeling (v. ijzer).
masselIo, m klomp blok (metaal); gietwolf;
stuk metselwerk, muurwerk; oro di ~,
massief goud; latta di ,...." uit een stuk
(hout) gewerkt, gemaakt.
masseria, I boerenhof, boerderij, pachthoeve; lig besparing; ,...., di bestiame, vee"
stapel.
masserl'zla, I huisraad; opstand, inrichting
(voor winkel, boerderij &); benoodigdheden; lig spaarzaamheid, huishoudelijkheidi masserizie di cucina, PI keukengereedschap.
massetere, m (Anat) kauwspier.
massleclare, vt met puin bestratcn, een
puinlaag leggen.
masslcclata, I puinbestrating; grintweg met
onderlaag van puin.
massi' cclo, agg massief, geheel gevuld;
sterk, vol, zwaar, vast, stevig; legno ,...."
massief, vast hout; libra ,...." dik, zwaar
boek; sproposito ,...." geweldige flater;
dime delle massicce, ongeloofelijke bokken
schieten.
ma'sslma, I grondregel, stelregel; vaste leerstelling; lijfspreuk; in ,...." in beginsel, over
't geheel genomen; per ,...." uit beginsel;
tienlo per ,...." neem dat als beginsel, als
stelregel aan.
masslmamente, ma'sslme, avv voornamelijk,
Masslmillano, m Maximiliaan.
[vooral.
ma'sslmo, I agg grootste, hoogste, voornaamste; meeste; a Dio ottimo ,...." aan
den goeden God in den Hemel; nella massima parte, grootendeels, voor 't grootste
gedeelte; II sost m maximum, het hoogste,
meeste, grootste.
masso, m rots-, steenblok, rots; onbewegelijke massa, massief geheel; massi erratici,
pi erratische blokken, zweliblokken.
massone, m vrijmetselaar.
massonerla, I vrijmetselarij.
massonlco, agg vrijmetselaars-.
massora, I massorah.
massoso, agg rotsachtig, steenig.
massoterapla, m
massage-behandeling.
mastaccone, m F plomp, onbehouwen persoon.
mastello, m tobbe (a an stok), draagbare
mastlea'blle, agg kauwbaar.
[kuip.
mastlcare, vt kauwen; lig radbraken (een
taal); half inslikken (woorden); stamelen,
hakkelend uitbrengen (een verontschuldiging); ,...., bestemmie, binnensmonds vloeken; ,...., male, slecht verduwen, slecht
kunnen verdragen; ,...., veleno, gif spuwen,
woedend uitvallen.
mastlcatilrlo, I agg kauw-, pruim-; tabacco

r

,..." pruimtabak; II sost m kauwmiddel.
mastlcazlone, I 't kauwen, kauwing.
ma'stice, I mastik; kleefdeeg; kit; stopverf.
mastiettare, vt met scharnieren, hengsels
verbinden; steenen glad afhakken zoodat
ze op elkaar slui ten.
mastiettatura, f scharnierwerk v. e. gebouw;
bevestiging met scharnieren.
mastietto, m hengsel, scharnier, haak van
slot.
mastino, m slagershond, bulhond; lig tyran
ma'stlo, zie maschio.
mastite,
mastitis, ontstekingderborsten.
mastodonte, m ~ mastodon (voorwereldl.
olifant).
mastoldeo, agg tepelvormig.
mastra, I bakkerstrog.
mastro, m zie maestro; ,...., di cerimonie, ceremoniemeester; libra ,...." grootboek.
masturbazlone, I zelfbev lekking.
matassa, I streng, knot, kluwen garen ot wol;
lig verwarde, ingewikkelde zaak; verwarde boel; ,...., di lune, een 1'01 touw;
riordinare la ~, het kluwen, de streng
ontwarren; zie ook bandolo.
matassina, I kleine streng, kluwen.
matasslno, m strengetje naaizijde.
matema'tica, I wiskunde; matematiche pure,
PI de zuiver wiskundlge wetenschappen.
matematicamente, avv wiskunstig; fig zeker,
klaar en duidelijk.
matema'tlco, I agg wiskundig; esatezza matematica, zeer groote nauwkeurigheid; II
sost m student of leeraar in de wiskunde.
materassa, I materasso, m matras.
materassa'lo, m matrassenmaker.
materia, I materie, stof, grondstof; onderwerp (eener verhandeling), stof (voor een
werk); aanleiding, gelegenheid;
etter;
materie, pi afscheidingsstoffen, excrementen; indice delle materie, inhoudsopgave; pezzo di ~, grof, ongevoelig, onbeschaafd mensch; ~ prima, grondstof, onbewerkte stof; aver'"'" da ridere, stof tot
lachen hebben; dare,...., a, aanleiding (gelegenheid) geven tot; in queste materie egli
e maestro, op di t gebied is hij een meester.
materlala'cclo, agg grof, lomp, ruw.
materlale, I agg stoffelijk, lichamelijk, materieel; fig grof, ruw, onbeschaafd; plomp,
log; aiuto ,..." stoffelijke, daadwerkelijke
hulp; amore,..." zinnelijke liefde; errore""",
fout uit onachtzaamheid; II sost m materiaal; ruwe stof; gereedschap; materieel;
materiali, pi materialen; ,...., di marina,
scheepsuitrusting; i materiali per un'opera, de bouwstoffen voor een (Ietterkundig) werk; ,...., viaggiante, rollend materiaal (v. spoorwegen).
materlallsmo, m materialisme.
materlallsta, I m materialist; II agg materialistisch.
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matrlmonlale, agg huwelijks-, echtelijk.
materlall'stlco, agg materialistisch.
materialltA, I stoffelijkheid, lichamelijkheid; matrimonio, m huwelijk, echt; contratto di
~, huwelijksvoorwaarden, huwelijkscon~ d'un alto, de werkelijkheid, de daadtract; ~ di convenienza, huwelijk uit bewerkelijke gang van een handeling. ,
rekening, verstandshuwelijk; celebrare it
materializzare, vt verstoffelijken, als stoffer-..J, bruiloft vieren; unirsi in ~J trouwen,
lijk beschouwen, stoffelijk maken.
material mente, avv stoffelijk, lichamelijk;
huwen.
~ impossibile, feitelijk onmogelijk.
matrimonione, m rijk, schitterend huwelijk.
materialone, m geheel aan het stoffelijke matrina, f zie madrina.
denkende mensch zonder geestelijke be- matrizzare, fJi zie madreggiare.
matrona, I matrone, deftige bedaagde vrouw.
hoeften; grof, onbeschaafd persoon.
matronale, agg als een matrone; deftig,
maternale, agg zie materno.
maternamente, avv op moederlijke wijze,
,waardig, eerbaar.
matta, I I zottin, gekkin; 2 lamskop in olie
met moederlijke Iiefde, moederllJk.
maternitA, I moederschap; moederlijkheid;
gebakken; 3 hartenvrouw (in het Sette e
La 1M aternita, gasthuis voor behoeftige
mezzo spell.
kraamvrouwen.
mattacchlone, m ~ona, I vreemde snaak;
materno, agg moederlijk, moeder-; alfetto~,
jolige kerel, joli g wijf.
moederliefde; cugino~, neef van moe- mattaccinata, I gooehelspel; hansworsterij,
derszijde; eredita materna, moederlijke
c1ownerie.
nalatenschap; lingua materna, moedertaal. mattaccino, m hansworst, pias.
materozzolo, m sleutelhoutje (houtje dat mattadore, m matador; stierendooder; hooge
men aan de sleutels bindt om ze niet te
verliezen).
Matllde, I Mathilde.
matlta, I teekenkrijt, kleurpotlood; ~ nero,
zwart potlood.
matitato'io, m potloodhouder; teekenstift.
matra'ccio, m (Chim.) distilleerkolf, retort.
matre, I zie madre.
matricale, m ~ moederkruid.
matrlca'ria, f ~ echte kamille.
matrice, m (Anat) baarmoeder; matrijs, gietvorm; souche, stok (niet afscheurbaar
gedeelte van bonboekjes, checkboekjes
&); moedersteen.
matricida, m & I moedermoorder, -moordematrlci'dlo, m moedermoord.
[nares.
matrlclno, I m ~ scheut, loot (aan planten);
II (agg) pecora matricina, moederschap.
matrl'cola, f stamboek; register, naamlijst;
gildeboek; bewijs van inschrijving; diploma van Iidmaatschap; Ql bedrijfsbelasting in Florence; prendere la ~, lid eener
vereeniging worden.
matricolare, I vt in hetstamboekinschrijven;
inschrijven, het bewijs van toelating, van
geschiktheid overhandigen; II ~rsi, vr
het bewijs van bekwaamheid verwerven,
verkrij gen.
matrlcolato, agg gediplomeerd; ingeschreyen; toegelaten; F aarts-; doortrapt; ladro ~, aartsdief.
matricolazione, I inschrijving (in stamboek,
in een register); het behalen van een
diploma.
matrlcoIlno, m eerstejaarsstudent; groen.
matrlgna, f stiefmoeder; la natura gli e stata,
~, de natuur heeft hem stiefmoederlijk
bedeeld.
matrignescamente, avv matrignesco, agg
stiefmoederlijk.

kaart; hooge oome.

mattaione, m mergel- en kalkbodem, onvruehtbaar land.

mattamente, avv dwaas, zinneloos.
mattana, I booze luim; gedrukte stemming;
zwaarmoedigheid.

mattare, vt sehaakmat zetten (ook fig).
mattato'io, m slaehthuis, abattoir.
mattegglare, vi domheden, zotteklap verkoopen.

Matteo, m Matheus.
I matterello, m dwaas, gekke vent.
2 matterello, m rolhout, deegroller; roerstok.
matterla, f zie maftezza.
matteru'gio, matteru'giolo, agg dwaas, van
Lotje getikt, zwakhoofdig.

matterullo, agg halfgek.
'
mattezza, I gekheid, waanzinnigheid.
mattia, I krankzinnigheid, zinneloosheid;
gekke, dwaze handeling; scherts.

Mattia, m Mathias.
mattina, m morgen, ochtend; giornale della
~, oehtendkrant; la ~ di poi, den volgenden morgen; la ~ presto, vroeg In
den morgen; sabato ~, Zaterdag vroeg;
vestirsi da ~, een' morgengewaad aantrekken; zie ook di.
I morgen(tijd); voormiddag;
matinee, morgenfeest, middagvoorstelling; ~ musicale, morgen-, middagconcert; buscare la "'-', den dag sleeht beginnen.
mattlniero, agg matineus, vroeg opstaand.
mattino, m zie mattina; it "'-' della vita, de
morgenstond des levens.
matto, I agg gek, zot, zinneloos; onnoozel,
dom; F ziekelijk, zwak; mat (goud);
cavallo "'-', nukkig, lastig paard; penlle
matte, Pl stoppelveeren (v. jonge vogels);
piacere ,..." dol pleizierj matte risate, uit-
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gelaten, dol gelach; testa matta, lamskop
met uitgenomen hersen en in olie gebakken; leeghoofd, zotskap; andar ~ di, dol,
verzot zijn op; aver fa gamba m~tta, een
zeer been hebben; sei ~! je bent gek!;
fossi ~! ik zou wei gek zijn (als ik het
deed); II sost m gek, zot, dwaas; hooge
kaart, matador (in 't kaartspe!); mat (in
't schaakspel); far da ~, zich aanstellen
als 'len gek; far il ~, dwaasheden begaan,
gekke streken, uithalen; essere come il ~
nei tarocchi, overal welkom zijn.
mattillde, m halve gek, zenuwzieke.
mattolina, f ~ kuifleeuwerik.
mattona'la, f steenbakkerij.
mattona'lo, m steenbakker.
mattonare, zie ammattonare.
mattoncello, mattoncino, m klinker, kleine
tegel.
mattone, m baksteen; klinker; tegel; mattoni, pi ook: ruiten (in 't kaartspe!); color
~, steenrood; aver tre mattoni, een klein
huisje bezitten; far tre passi in un ~,
weinig beweging hebben; wein'g doen.
mattoneIla, f biljartband; dare di~, 000 over
den band spelen; fig indirect op zijn doe!
afgaan; saper di ~, iets van buiten om
weten.
mattu'glo, mattu'glolo, m ~ ve!dmuseh.
mattutino, I agg morgen-; ora mattut'ina,
morgenstond; ore m~ttutine, pi RK vroegmetten; stella mattutina, morgenster; II
sost m morgen; vroegmetten.
maturamente, avv rijpelijk.
maturare, I vi rijpen; rijp worden; etteren;
II vt tot rijpheid brengen, doen rijpen; fig
tot volle ontwikkeling brengen; fig (rijpelijk) overwegen.
maturativo, agg rijpmakend, rijpend.
maturazlone, f rijpwording; ettering.
maturezza, I rijpheid.
maturitii, I rijpheid; voldragenheid; rijpe
leeftijd; overleg, rijpe overweging; ~ di
senno, rijp oordeel, volle ontwikke!ing van
het verstand.
maturo, agg rijp, voldragen, ten volle ontwikkeld; grondig (onderzoek); ela matura,
rijpe leeftijd; senno ~, gerijpt oordeel;
uomo ~, man van rijpen leeftijd; vino ~,
rijpe, geheel uitgegiste wijn.
Matu'salem, m Methusalem.
Maurlzlano, agg ordine ~, orde van de
H. H. Mauritius en Lazarus (Ital. ridderorde); cavaliere ~, ridder van genoemde
orde.
Maurl'zlo, m Mauritius; Maurits.
mausoleo, m mausoleum, praalgraf.
mavi, m lichtblauw.
ma'xlmum, m maximum.
mazza, I stok, knuppel, knots; wandelstok;
ploerteudooder; houten hamer; moker,
voorslagbamer; stamper (in papiermo-
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lens); zwengel (v. drukpers &); schilderstok; staf, stok (van portiers, kerkdienaars; tamboer-majoors); maarschalksstaf, herautenstaf; 000 biljartstok; ~ lerrata, W strijdkolf; ~ di San Giuseppe, It
oleander; condurre, menare alla ~, ter
slaehtbank voeren; in 't verderf storten.
mazzacasteIlo, m ~ hei blok.
mazzacavallo, m pompzwengel.
mazza'cchera, felger, aalsteker.
mazzafrusto, m geesel, knoet; W stokslinger.
mazzapi'cchio, m I kuipersdissel; 2 slaehthamer.
mazzata, f slag met knuppel 0/ stok, knotsslag.
ma'zzera, f steenen gewieht (a an visehnet).
mazzeranga, I straatstamper; handhei.
mazzerangare, vi in-, vaststampen met
straatstamper, met handhei.
mazzerare, vi verdrinken in een zak genaaid met een steen om den hals.
mazzetta, t dnn wande!stokje; stokje.
mazzetto, m kleine rniker, boeketje.
mazzlcare, vt afranselen; (ijzer) smeden;
stukslaan.
mazzlere, m stafdrager (bij proeessies &);
herant, regelaar van optoehten.
mazzo, m bundel, bos (asperges, uien, zwavelstokken&); bloemruiker, tuil, bouquet;
spel (kaarten); hoop, menigte, troep;
klophout; slegge, stamper; alzar i mazzi,
zijn stern verheffen, een dreigenden toon
aanslaan; entrarenel~, zich bij een troep,
bij de menigte aansluiten; mettere tutti in
un ~, F allen over cen kam scheren; in
un ~, in een hoop, in eens.
mazzilcchlo, m hoop, bunde!, pak; rozet
van lint met lange s!ippen (zooals minnen
dragen); troep, menigte (personen); bos
(radijs, andijvie); bladrozet; soort graan.
mazzolino, m ruikertje, bouquetje.
mazzuillo, m steenhouwershamer; ruikertje;
bundeltje, bosje, pakie.
me', pron mij; me ne aOliggo, het bedroeft
mij; me 10 disse, hij zeide het mij; e un
altro ~, hij is een andere ik; come ~,
zooals ik; come vero ~, zoowaar ik leef;
~ in/elice, ik ongelukkige; per ~ of
quanto a ~, wat mij betreft; secondo ~,
naar mijn gevoelen; zie mi.
me', afk. voor meglio.
Meandro, m Meander (bochtige nVler in
Klein-Azie); m~, m kromming, boeht,
kronkeling; list, kronkelpad.
meato, m (Anat) kana aI, gang; ~ uditorio,
gehoorgang.
Mecca, / Mekka; viene dalla ~? komt hij
van verre?
mecca, t verguldvernis.
mecca'nlca, t mechanica, werktuigkunde;
bewerktuiging.
meccanlcamente, avv zie meccanico I.

meccanico

433

mecca'nlco, I agg mechanisch, werktuigJijk;
machinaal; werktuigkundig; gedachtenloos; II sost m werktuigkundige.
meccanlsmo, m mechanisme, samenstel,
bouw, inrichting; drijf-, raderwerk, mecaniek.
·Mecenate, m Mrecenas; rijk beschermer van
kunst en wetenschap.
meco, pron voor: con me, met mij; tegen mij.
meconlo, m T meconium, kindcrpek, eerste
ontlasting van een pasgeborene.
meda'glia, f medaille, gedenkpenning; rovescio della --, keerzijde van de medaille;
lig slechte zijde van iets.
.
medagliere, m munten-, penningverzameling; munten-, penningkabinet.
medaglione, m groote gedenkpenning, legpenning; medaillon; bas-relief; F oude gek.
medaglista, m munten-, penningverzameMedea, I Medea.
[laar.
medeslmamente, avv op dezelfde wijze, evenzoo, eveneens, insgelijks.
medeslmezza, I volkomenheid, gelijkheid;
identiteit.
mede'slmo, pron zelf, zelve; dezelfde, hetzelfde; it ,...." dezelfde, hetzelfde; nel
giorno ~, op den dag zelven, op denzelfden dag; noi medesimi, wijzelven; la medesima persona, dezelfde persoon; il -- lecero tutti, allen deden hetzelfde; pensare
con se ~, bij zichzelf denken; alle medesime, zooals te voren, zooals gewoonlijk
op dezelfde voorwaarden, op hetzelfde
punt; di me ,...." van mijzelven.
Media, f Medic.
media, I gemiddeld getal, het gemiddelde;
la -- barometrica, de gemiddelde barometerstand.
medla'nlco, agg van een medium.
medlano, agg midden-, middel-; linea mediana, middellijn; navata mediana, middenschip, middenbeuk (eener kerk).
mediante, I avv door middel, door bemiddeling van, met behulp; II sost m J' middeltoon.
medla'stino, m middelrif.
medlatamente, avv middellijk; langs indirecten weg.
medlato, agg middellijk, niet rechtstreeksch;
cagione mediata, verwijderde, indirecte
oorzaak.
medlatore. m bemiddelaar. tusschenpersoon;
$ makelaar, tusschenpersoon; it NI --. de
Middelaar, de Heiland.
mediatrlce, f bemiddelaarster.
mediazlone. I bemiddeling, tusschenkomst.
medica, agg erba --, ~ luzerne.
medica'bile, agg geneesbaar, heelbaar.
medlca'cclo, m pruldokter. kwakzalver.
medlcamento, m geneesmiddel; geneeskunde; toediening van geneesmidde1en.
medlcamentoso, agg geneeskrachtig.
Il'4LI4A.NSCIJ.
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I medicare, , vt genezen, geneeskundig behandelen; Itg verbeteren, verzachten; F kastijden, bestraffen; '" un malato, een zieke
behandelen; -- un' ofIe sa,' een beleediging
weer goed maken; II --rsi, vr een geneeswijze volgen, geneesmiddelen gebruiken;
--rsi un caUo, een eksteroog behandelen.
medlcante, I p pres & agg genezend; II sost m
behandelende geneesheer.
medlcastro, m > pruldokter, kwakzalver.
medlcato, agg met geneesmiddelen aangemaakt, geneeskrachtig; vino "', kruidenwijn; staalwijn.
medlcatore, I m --trice, I heeler; heelster; II
agg genezend.
medlcatura, medlcazlone, I geneeswijze, geneeskundige behandeling; het vcrbinden
(v. e. wond).
medl'ceo, agg van de Medici, MediceI!Och.
medlcherla, I ziekenkamer, verbandzaal.
medlchessa, I dokteres, vrouwelijke arts.
medic Ina, I I geneeskunde; de medicijnen;
2 geneesmiddel, medicijn; lig geneesmiddel, middel tot verbetering, les; -- da
cavalli, paardenmiddel; dottore in --,
doctor in de geneeskunde; -- legale, gerechtelijke geneeskunde; professore di --,
professor in de geneeskunde; -- santa,
heilzame les.
medlclnaIe, I agg medicinaal, geneeskrach:tig; II sost m geneesmiddel; geneeskrachtige stof.
medico, I agg medisch, geneeskundig; II
sost m geneesheer, arts; -- di casa, huisdokter; -- condotto, gemeentearts; -- di
reggimento, X regimentsarts; fare il ,...."
arts zijn; it -- pietoso fa la piaga puzzolente, zachte heelmeesters stinkende wonden.
medlcone, m groot, beroemd geneesheer.
medlco'nzolo, m > kwakzalver, knoeier.
medlevale, agg middeleeuwsch.
medlo, I agg in het midden liggend, middelste; gemiddeld; middelmatig; annata
media, gemiddelde jaaropbrengst; ceto ,...."
middenstand; dito ___, middenvinger; il
__ evo, de Middeleeuwen; Italia media,
Midden-JtaW!; II sost m middenvinger;
medium.
mediocre, agg medlocremente, avv middelmatig; matig.
medlocritil, I middelmatigheid; middelmaat.
het juiste midden; middelmatig persoon.
medloevale, agg middeleeuwsch; storia ,....,.
geschiedenis der Middeleeuwen.
medloevo, m de Middeleeuwen.
medltabondo, agg nadenkend, peinzend.
medltare. I vt overdenken, bepeinzen. overwegen; beramen; in den zin hebben; II vi
peinzcn, nadenken, RK mediteeren (over)
meditatamente, avv met opzet, met voorbedachten rade.
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medltatlvo, agg nadenkend, peinzend; in gedachten verdiept; opzettelijk, vopraf beraamd.
meditato, p pass & agg overdacht, overwogen, bedacht.
medltazione, f overdenking, overpeinzing;
bespiegeling; meditatie.
mediterra'neo, agg Middellandsch; il (mare)
M - , de Middellandsche Zee.
medium, m medium (spiritisme); middelweg,
middenstof; hulpmiddel.
Medusa, I Medusa; testa di - , Medusakop.
medusa, I zeekwal (weekdier).
Mefistilfele, m Mephisto; lig booze, valsche
vriend.
mefistofelico, agg als Mephisto, valsch,
arglistig.
mefite, I stiklucht, schadelijke ui twaseming.
mefi'tico, agg verstikkend, verpestend.
megalomania, I grootheidswaanzin.
megalosa'uro, m voorwereldlijke reuzenhagedis.
Megera, I Megera (een der Furien); lig boos
wijf, helleveeg.
meglio, I avv beter, meer, eer, liever; amar
- , liever hebben, de voorkeur geven; lar
- , voordeeliger zijn, beter bekomen;
come si potro,,,,,,,, zoo goed men (het) maar
zal kunnen; valeva molto - allora, 't was
toen veel beter; ,....,/ of tanto ,....,! des te
beter! ,...., casi! beter zoo!; II agg beter;
best; scegliere Ie '"":' I,utta, de beste vruchten uitzoeken; III sost m het betere,
het beste; aver il ,...." de overhand hebben;
il ,...., e nemico del buono, het betere is de
vijand van het goede; lar del suo ,...." zoo
goed mogelijk handelen; lare il tuo ,...." tot
uw bestwil handelen; alla "', zoo goed
mogelijk, zoo goed als 't maar kan; di
bene in ,...." hoe langer hoe beter.
megliorare, zie migliorare.
mela, If. appel; bal op kerktoren 01 koepel;
mele, pi ook: billen.
melacotogna, I If. kweepeer.
melagrana, melagranata, I If. granaatappei.
melagrano, m If. granaatappelboom.
melancolia en melanconia, I zie malinconia.
Melanesia, f Melanesie.
mela'ngolo, m If. soort bittere oranjeappelboom.
melanite, m melaniet, zwarte ijzergranaat.
melantro, m If. juffertje in 't groen.
melanuro, m i£J zeegrondel.
melanzana, I If. eierplant, terong.
mela'ppio, m soort appelsiroop.
melara'ncia, I If. sinaasappel.
melardina. f If. wouw.
melare, vt met appelen werpen; larsi "'.
zich laten uitfluiten (tooneelspelers).
mela'rio, m bijenstal.
melassa, I melasse, suikersiroop.
melata, I honigdauw (afscheiding v. blad-
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luizen); appelmoes; worp met een appel.
melato, agg met honing vermengd; lig honingzoet.
Melchiorre, m Melchior.
mele, m honing.
melensa'ggine, I domheid, onnoozelheid.
melenso, I agg dom, onnoozel, simpel; II
sost m domkop, onnoozel, suf mensch.
meleto, m appelboomgaard.
meli'aca, I If. perzik-abrikoos.
meliea, I If. doerra, gierst, negerkoren.
melico, agg zangerig, Iyrisch, zingbaar.
meli'fero, agg honingbevattend, honingvoortbrengend.
meliga. I zie meUca.
melililto, m If. honingklaver.
melinite, I meliniet (springstof).
melino, agg terra melina, melische aarde,
soort witte aarde.
melissa, I If. ci troenmelisse.
melletta, I slijk, modder.
melli'fero. agg honinggevend, -vormend.
mellificazione, I honingwinning; het ui tnemen van den honing.
mellifluamente, avv zoetsappig, honingzoet.
melli'fluo, agg van honing overvloeiend; lig
zoet, honingzoet, zoetsappig.
mellona'ggine, f domheid, lummelachtigheid.
mellona'io, m meloenenbed. .
mellone, m If. meloen; lig domkop, lummeL
melma, I slijk, modder; straatvuil.
melmoso, agg modderig, slikkerig. vuiL
melo, m If. appelboom.
melocotogno, m If. kweepEfeboom.
melodla, f melodie; wijze, zangwijze; jig
welluidendheid.
melodlco, agg melodisch, melodieus, welluidend.
melodiosamente. avv melodloso. agg welluidend, melodieus.
melodramma, m melodrama; volksstuk.
draak.
melodramma'tleo, agg melodramatisch.
melomania, I overdreven muziekliefde.
melomanl'aeo, m melomaan, haFtstochtelijk
muziekliefhebber.
melopea, I toonzetting, vervaardiging der
melodie bij een lied.
Melpomene, f Melpomene.
melu'ccla, I kleine halfrijpe appeJ.
melu'ggine, m If. wilde appelboom.
membrana, I (Anal) membraan, vlies, huidje;
If. celhuid; 8 perkament, perkamenten
handschrift; '" muccosa, slijmvlies; ,...., del
timpano, trommelvlies.
membrana'ceo, agg vliezig; codice,...." perkament-handschrift.
membranoso, agg vliezig.
mem bratura.1 schi kki ng der onderdeelen van
een lichaam of van een bouwkundige teekening.
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membretto, m klein lid; «Gram) kleine zin,
klein gedeelte van een zin; A kleine gevelversiering.
membro, m (Pi membri, m en membra, I) lid,
ledemaat (v. h. lichaam); lid, lidmaat
(eener vereeniging &); A architectonisch
onderdeel, versieringsstuk; d'un'equazione, lid van een vergelijking; i
membri della Camera, de leden van de
Kamer; ......, d'un periodo, lid, gedeelte van
een zin; Ie membra umane, het menschelijk
lichaam; non aveva - eke tenesse lerma,
hij beefde over al zijn ledematen; perdere
l'uso delle membra, het gebruik der ledematen verliezen.
membruto, agg sterk, grof van leden.
memento, m herinneringsteeken; RK memento (bij de Mis).
memora'bile, agg gedenkwaardig.
memorando, agg gedenkwaardig.
memorandum, m memorandum.
memoratlvo, agg herinnerings-, gedenk-.
memore, agg gedachtig; - pensiero, dankbare herinnering.
memore'vole, agg gedenkwaardig.
memoria, / geheugen, herinneringsvermogen; herinnering, heugenis; aandenken,
gedachtenis; herinneringsteeken, souvenir; gedenkschrift; memorie; schriftelijke
uiteenzetting; leantieke memorie, pzde oude
gedenkschriften; - di lerro, stalen geheugen; aver malta (poea) - , een goed
(slecht) geheugen hebben; aver a - , in 't
geheugen hebben, zich herinneren; dire
a - , uit het hoofd opzeggen; disegnare a
- , uit het geheugen nateekenen; imparare
a - , uit het hoofd leeren; far - di qe,
melding van iets maken; denken aan;
laseiare Iii se buona - , een good aandenken van zich achterlaten; laseiare a qd
una --, iem. een souvenir nalaten, geven;
perdere la - del nome, den naam verge ten;
prendere......, di qe, iets aanteekenen; a _
d'uno, zoolang het iem. heugt; a - dei
padri nostri, - a d' uomo, sedert menschenheugenis; in - di me, te mijner;
gedachtenis, als een souvenir van mij;
per --, tot aandenken.
memorlale, m herinneringsboek, gedenkschrift; memoriaal; memorie, verzoekschrift.
memorlallsta, m memorieschrijver.
mena, I 't uitvooren,bedrijven; zaak; mene,pl
kwade practijken, listen; kuiperijen, woolingen.
menadlto, in: a -, zeer nauwkeurig; op zijn
duimpje.
menante, m kopist, over-, afschrijver van
handschriften (v66r de uitvinding der
boekdrukkunst).
menare, I vt voeren, leiden, brengen; bewegen; doorbrengen (zijn levensdagen); on-
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derhouden, verzorgen; voortbrengen; ......
buono, toegeven, laten begaan, toelaten;
- la danza, den dans openen, aanvoeren;
- la lamiglia, zijn gezin onderhouden,
verzorgen; - Ie gambe, vluchten; - la
lingua, de tong roeren; ...... Ie mani, handtastelijk zijn; vechten; - mani e piedi,
handen en voeten bewegen, aIle krachten
inspannen; - pel nasa, bij den neus lei den,
iem. laten doen wat men wil; - un
pugno, een vuistslag toebrengen; - tradimenta eon qd, verraad tegen iem. plegcn.
menarola, I ~ drilboor.
menata, I het leiden; beweging; handvol.
menato'lo, m roerspaan; pompzwengel.
menatura, I het lei den, lelding; hevige beweging; gewricht.
me'nelo, agg P week, slap; zwak; versleten.
menda, I fout, gebrek; vergissing; zonde.
mendaee, agg leugenachtig, onwaar.
menda'clo, m leugen, onwaarheid.
mendleamente, avv al bedelend, als bedelaar
(leven).
mendleante, I p pres & agg bedelend; bedel-;
Irati mentiieanti, pi bcdelmonniken; II
sost m & I bedelaar, bedelares.
mendleare, I vi bedelen, aalmoozen vragen;
II vt afbedelen, afsmeeken, verzooken om;
lig ijverig zooken, met moeite zoeken; pretesti, voorwendsels verzinnen; - la
vita, met moeite in zijn levensonderhoud
voorzien.
mendleato, p pass & agg gebedeld, afgebedeld; met de haren erbij gesleept.
mendleatore, m bedelaar.
mendlelta, I bedelarij; g~bedill.
mendleo, I agg bedelachtig, bedelend; lig
doodarm; II sost m bedelaar; landlooper,
schooier.
meneghlno, m carnavalsfignur uit Milaan;
il - , het Milaneesch dialect.
menestrello, m minstreei, rondtrekkend
minnezanger.
Mimfl, m W Memphis.
menlnge, m hersenvlies.
menlnglte, I 'f meningitis, hersenvliesontsteking; - eerebrospinale, (besmettelijke)
nekkramp.
menlseo, m meniscus, maangias, holbolle
lens.
menno, agg impotent, ontmand; baardeloos; nog niet manbaar.
menD, I avv minder; min; a - b, a min b;
_ eke, minder dan; da - , nog minder;
_ male eke • •. , geiukkig, gelukkigerwijze;
niente -? anders niets? non - , niet minder; pi", e( of 0) - , minof meer; poco - eke
non... , er ontbrak nog maar aan dat ... ;
_ eke poco, minder dan niets; in 't geheei
niets; non sono un' aquila, ma c' e chi e
da - , ik ben geen hoogvlieger, maar er
zijn er die nog minder zijn dan ik;lar di,....

Meno
afstand doen van; nalaten; non pater lar
di "'. niet anders kunnen; venir "'. flauw
vallen; den moed verliezen; uitsterven
(een geslacht); venir '" ai patti. de
verbintenissen niet nakomen; venire ~ a
se stesso. zichzelf ontrouw worden; II agg
(indecl) minder. geringer; a ~ costa. tot
geringer prijs; per - di ...• voor minder
dan ... ; lanne ",I ne laccia - I niet zooveel complimenten!; III sost m het minste.
geringste. kleinste gedeelte; kleinere. mindere; il - . de minderheid; het minste;
dal Pi" al "'. van den hoogste tot den
laagste; per 10 "'. althans; voor 't minst;
parlare del pi" e del ~. over koetjes en
kalfjes. over allerlei dingen praten.
Meno, m Main.
menomamente, avv in geenen deele. geenszins.
menomamento, m vermindering, verkleining.
menomare, vt verminderen, afnemen.
menomo, agg geringste, minste; fino al ,...,
centesimo, tot op den laatsten cent.
menoncelJo, m ~ kleine pimpernel.
mensa, I tafel. eettafel; maaltijd; bisschoppelijke prebende. bisschoppelijk inkomen;
M,...,. altaar; Sacra M,...,. of M", Eucaristica. I de H. communie.
menslle, I agg maandelijksch; II sost m
maandgeld. maandsalaris.
mensola, I L>. kraagsteen. console. sparkop.
mensuale, agg mensualmente, avv maandelijks(ch).
menta, I ~ munt; '" crespa. kruizemunt;
essenza di - , pepermuntolie; pasticcke di
"'. pepermuntjes; peperina, pepermunt.
I mentale, agg mentaal, geestelijk. geestes-.
geest-; alteTazione delle lacolta mentali.
storing in de geestvermogens; malattie
mentali. verstandsziekten; oTaziQne "'.
stil, inwendig gebed; restTizione - , inwendig voorbehoud.
2 mentale, agg van de kin, kino.
mentallta, t mentaliteit, geestesgesteldheid.
mentalmente, avv inwendig, innerlijk, in
den geest.
mente, I geest. verstand. doorzicht; vernuft; ziel; zin; plan. voornemen, bedoeling; bella mente. schoone ziel; malato di
,..." geesteskrank, zielsziek; allilare of
aguzzare la "'. den geest scherpen; aver
in '" di ...• van zins zijn om, van plan zijn
om... ; cadere in - . in den geest komen,
invallen; dar la - a qc. ergens op letten.
acht op slaan; dire a - qc. iets uit het
hoofd opzeggen; lare a '" qc. iets uit het
hoofd doen; imparare a ,..., qc. iets uit het
hoofd leeren; passare dinanzi agli occki
della ,...,. voor zijn geestesoog voorbij
trekken; passare per la ~, door het hoofd
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gaan; perdere la "'. het verst and verliezen;
saperla a ,..., come I' avemmaria. het woord
voor woord van hui ten kennen; tener a - ,
ergens aan denken; niet vergeten; venire
in ,..." in de gedachte. in den zin komen.
invallen.
mentecatta'gglne, I krankzinnigheid. dwaasheid.
mentecatto, agg niet goed bij 't hoord;
dwaas. onzinnig. krankzinnig.
mentlna, I pepermuntje.
mentlno, m kleine. fraaie kin.
mentlre, I vi liegen; tegenspraak bevatten.
onjuist zijn. dwalen; - per la gola. onbeschaamd liegen; II vt voorliegen, huichelen. voorwenden; verzinnen.
mentlta, f logenstraffing. beschuldiging van
te hebben gelogen; dare una - a qd, iem.
logenstraffen.
mentltamente, avv valschelijk; leugenachtig.
mentlto, p pass & agg gelogen, gehuicheld,
verzonnen. valsch; mentite lacrime. pI krokodillentranen.
mentltore, m leugenaar.
mentltrlce, f leugenares.
mento, m kin; ,..., bucato, kin met een kuiltje;
'" in luori. vooruitstekende kin; lar
ballare il ~. (stevig) eten.
mentone, m ~ akkermunt.
mentore, m mentor, leidsman. raadsman.
geleider.
mentovare, vt vermelden. noemen.
mentre, I avv terwijl; zoolang; ofschoon.
hoewel; - eke. terwijl; - dovrebbe ringraziare. si duole. in plaats van te bedanken
beklaagt hij zich; II sost m tusschentijd;
in quel ~. in dien tusschentijd. ondertusschen. middelerwijl.
menzionare, vt vermelden. melding maken.
menzlone, f vermelding; gewag; '" onorevole. eervolle vermelding; far - , vermelden. gewag maken.
menzogna, I kwaadaardige leugen; verzinsel; onwaarheid.
menzognero, I agg leugenachtig. gehuicheld,
valsch; baci menzogneri, pi J udaskussen;
II sost m leugenaar.
meramente, avv slechts, alleen; eenvoudig.
gladweg; '" impossibile. eenvoudig onmogelijk.
meravi'glia, f & zie maraviglia.
mercantare, vi zie mercanteggiare.
mercante, m koopman, handelaar; lare
oreccki da (di) '"""'. zich doof houden; II
agg schacherend. op winst bedacht.
mercanteggiare, I vi handelen. handel drijyen; fig schacheren; marchandeeren; II vt
verhandelen. verkwanselen.
mercantesco, agg handels-. koopmans-.
mercantessa, I handelaarster, koopvrouw.
mercantile, agg handels-; verhandelbaar.
verkoopbaar; bandiera - , handelsvlag;
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citta ~, handelsstad; marina ,...." koopvaardijvloot; nave ~, koopvaardijschip,
koopvaarder; tribunale ,...." handelsrechtbank; alia ~, op koopmansmanier.
mercanzia, I koopwaar, handelswaar, waar;
una certa ~,. een slimme, uitgeslapen
kerel, een gladakker; ~ reale, oprechte,
eerlijke kerel; lare ,...., d' una cosa, verkwanselen, veil hebben (zijn eer &).
Mercanzia, I ID hoogste handelsrechtbank
in Florence.
mercare, I vt verkoopen, verhandelen; II
"""rsi, vr verkocht, verschacherd worden.
mercatlno, 1m,...., ina, I marktkoopman,
verkooper op de markt; marktschreeuwer; marktvrouw; lig vlegel; vischwijf;
II agg ruw, grof; markt-.
mercato, m marktO, jaarmarkt; markplaats;
markthal; marktprijs; custode del,...."
marktmeester; ,...., del bestiame, veemarkt;
,...., degli erbaggi, groentenmarkt; il ,...., e
basso, de markt is laag; lar ~ di qc, ergens
mee te koop loopen; iets veil, te koop
hebben; lar un ,...." bij elkaar staan te
kletsen; leven, drukte maken; ci pare un
,....,/ 't Jijkt hier weI de vischmarkt! a
buon ,...." goedkoop.
mercatura, I het handeldrijven, handel.
merce, I waar, handelswaar; ~ lallita, niet
gewilde waar; ,...., di rinlusa, "i, stortgoederen, los in de schepen gel aden waar.
merce, f indecl genade; hulp, bijstand; erbarmen, medelijden; gunst, belooning,
schadeloosbtelling; la Dio ,...." God zij
dank, met Gods hulp; gran ~/ ten zeerste
bedankt! hartelijk dank! ,...., la sua cooperazione, dank zij zijne medewerking; ,....,
tua, dank zij jouw hulp, door jouw hulp;
chiedere ~, om genade vragen; mettersi
alia ......, altrui, zich aan iemands genade
overleveren.
mercede, I belooning, schadeloosstelling,
vergoeding; loon; essere, vivere alia,...., di
qd, in iem.'s loon, dienst staan; in iem.'s
macht zijn; per,...., di ... , tot loon voor. ...
mereena'rio, I agg bezoldigd, gehuurd,
huul"-; veil, omkoopbaar; penna mercenaria, gekochte pen; soldati mercenari, pI
huursoldaten; II sost m huurling; bezoldigde (bediende); lig omkoopbaar mensch.
mereeria, f kramerijen, garen- en bandwaren.
mereia'io, m handelaar in garen en band, in
kramerijen; venter, kramer.
merciaiuolo, m venter, marskramer.
mercimonio, m ongeoorloofdc handel, schachelarij.
mereoledl, mercoldi, m W oensdag.
mereuriale, I agg kwikhoudend, kwik-; unguento ~, kWikzalf; II sost m $ marktbericht; ~ bingelkruid; berisping, uitbrander.
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Mereu'rlo, m (Mit & liP]) Mercurius.
mereu'rio, m kwik, kwikzilver.
merda, I drek, stront.
merda'lo, m mesthoop, secreetput; fig vuile,
smerige plaats.
merdaluolo, m vuilnisman, mestraper.
merdoso, agg met drek bevuild, vol stront,
drek.
merenda, f licht middagmaal (om 4 uur),
namiddagskoffiedrinken.
meretriee, f hoer, straatdeern.
meretri'elo, I m prostitutie; bordcel; II agg
hoerig, schaamteloos.
mergo, m ~ zaagbek.
meria, I open, vrije veld; schaduw; stare alle
merie, in 't vrije veld, onder den blooten
hemel vertoeven.
meridiana, I zonnewijzer; middagcirkel.
meridiano, I agg middag, middags-, meridiaan-; Ie dodici meridiane, twaalf uur
's middags; II sost m meridiaan; grado del
,...." breedtegraad.
meridionale, I agg middag-; zuidelijk, zuid;
l'Italia ,...." Zuid-Italic; II sost m iem. uit
't Zuiden.
meriggiare, vi middagrust houden, in de
schaduw liggen (tijdens de middagwarmte).
meri'ggio, m middagtijd, middaguur; middagrust; middagschaduw; di pieno""", bij
vollen dag, op 't heetst van den dag.
merino, agg merinos-; lana merina, merinoswol.
meritamente, avv naar verdienste, naar behooren.
merit are, I vt verdienen, waardig zijn; se
I' e meritata, hij heeft het verdiend, hij
heeft zijn verdiende loon; II vi ,...., di
(qc of qd) zich verdienstelijk maken voor
iets 01 iem.; aver meritato della patria, zich
voor het vaderland verdienstelijk gemaakt hebben, den dank van het vaderland verdiencn; ,...., il canto of la pena, de
moeite waard zijn, loonen; i denari meritano, het geld brengt interest op.
merltatamente, avv naar behooren, naar
verdienste.
merite'vole, agg waard, waardig; verdienstelijk.
meritevolmente, avv naar verdienste; verdienstelijk.
meriti'ssimo, agg hoogst verdienstelijk, zeer
verdi end; als titel voor professoren:
Hooggeleerd.
merito, m verdienste; loon, belooning, vergelding; ,...., della causa, !'1 hoofdpunt,
hoofdzaak van een rechtsgeding; croce del
,...." kruis van verdienste; dare altrui ,...., di
qc, iem. de verdienste, de eer van iets
toeschrijven, geven; larsi ,...., di una cosa
presso alcuno, zich door iets aangenaam
bij iem. maken; Dio gliene renda ,...." God
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meri tori amen te
moge het u vergelden, loonen; a suo,
v~stro~, ten uwen gunste , voor u; per ~
d. qd, door iem.'s verdienste, hulp.
meritoriamente, avv meritorio, agg verdienstelijk, lofwaardig.
merta, I ~ wijfjesmerel.
merlato, agg gekanteeld; met tinnen; met
burchten gekroond (berg).
merlettare, vt met kantstrooken versieren
(kleeren).
merletto, m kantstrook, bezetsel; kant;
merietti, pi kant; merietti di Fiandra,
Vlaamsche kant.
merlino, m J,. marlijn, marling.
I merlo, m ~ merel; fig slimme vos, leeperd; suI, sukkel; ~ col petta bianco, beflijster.
2 merlo, m.6. tinne, kanteel (v. fortmuur&).
merluzzo, m :sJ kabeljauw; olio di legato di
.-.., levertraan.
mero, agg zuiver, onvervalscht, onvermengd, louter.
merovi'ngio, agg W Merovingisch.
o mertare, vi zie meritare.
mesata, I tijdruimte van een rna and; maand;
maandgeld, maandsalaris.
me'seere, vt mengen, vermengen; schenken;
inschenken; te drinken geven; fig met
volle handen geld geven; (stokslagen) uitdeelen; (prov) su' pesci mesci, visch moet
zwemmen.
meschinamente, avv bekrompen, armzalig;
armoedig; portarsi ~, zich kleingeestig
armzalig gedragen.
mesehinello, m onaanzienlijk, armoedig
mensch.
mesehinita, f behoeftigheid, armzaligheid,
armoede; kleingeestigheid, bekrompenheidi geringe kosten, kleinigheid; ma cke
vuoi ella badare a questa~, gij behoeft
toch waarlijk niet op zulk een kleinigheid
te zien.
mesehino, I agg beh03ftig, arm, ellen dig;
bekrompen, kleingeestig; ~ ate! jou ongelukkige! povero ~, hoogst armoedig,
ellendig; una salute mesckina, een zeer
zwakke gezondheid; fare una mesckina
figura, een armzalige figuur maken; II
sost m 0 dienaar.
meschita, f moskee.
mesciacqua, m indecl waterkan, lampetkan
(op waschtafel).
mesei'blle, agg mengbaar.
meseiroba, m indecl RK zilveren handwaschbekken (bij de Mis).
me'scita, f het mengen, inschenken; slijterij;
wijn-, bierhuis.
meseitore, m schenker.
meseola'blle, agg vermengbaar; rolio non e
~ call' acqua, olie vermengt zich niet met
water.
meseolamento, m vermenging, menging.

meseolanza, f vermenging; mengsel.
meseolare, I vt vermengen, dooreenmengen;
,...., Ie carte, de kaarten schudden (wasschen); II ,....,rsi, vr zich mengen, vermengen; fig vleeschelijke gemeenschap hebben; ,....,rsi can alcuno, zich met iem. inlaten; ,....,rsi in (of di) una cosa, zich ergens
mee bemoeien.
meseolata, f het mengen; het schudden (v.
kaarten); alia "', zie mescolatamente.
meseolatamente, avv wanordelijk, door elkaar, verward.

meseolato, agg gemengd; van verschillende
wolsoorten (laken).
meseolio, m gewemel, bont gewoel; bont
mengsel, mengelmoes.
me'seolo, m mengsel; gemengd graan.
meseugliare, vt bont dooreenmengen.
mescu'glio, m verward mengsel.
mese, m maand; maandgeld, maandloon;
mesi, pi menstruatie, maandstonden; esser
di tanti mesi, in de zooveelste maand
(zwanger) zijn; esser ne! ~, in de laatste
maand (der zwangerschap) zijn.
mesere, mesero, m hoofdsluier, afhangende
hoofddoek (van boerinnen).
mesmerismo, m mesmerisme.
Mesopota'mia, f Mesopotamie, lrak.
mesopotamo, agg Mesopotamisch.
I messa, f RK mis; misoffer; muziek bij een
hoogmis; ~ cantata, .t (grande of solenne)
gezongen mis, hoogmis; ~ matutina,
vroegmis; ~ da morti (of di requiem), zielmis; lijkmis; ~ novella, eerste mis van
(een pas gewijd priester); seconda ~ novella, mis die een priester bij zijn vijftigjarig priesterschap bedient; ~ piana,
stille mis; dire la ~, de mis lezen; levare
la ~ a un prete, aan een priester de bevoegdheid ontnemen om de mis te lezen;
perdue la ~, de mis verzuimen; te laat
komen voor de mis; servire la ,...., a uno,
iem. zwart maken bij zijn meerderen,
beschuldigen; va' alla ~! loop naar de
maan!
2 messa, f inzet, inleg (bij 't spell; ~ scheut,
jonge plant; ~ in scena, mise en scene,.
monteering van een tooneelstuk; ~ d.
voce, .t lang aanhouden van den toon met
langzaam aanzwellen en dalen.
messaggeria, f besteldienst, bodendienst;
scheepvaartdienst, paketvaart; kantoor
voor personen en goederenvervoer.
messaggiere, messaggiero, I m bode; gezant,
buitengewoon gezant; II agg verkondigend, aankondigend.
messa'ggio, m boodschap, bestelling, be·
richt; ,...., reale, koninklijke boodschap.
messale, m missaal, misboek; fig groot, dik
boek.
messe, f (graan)oogst.
mess ere, m heer (oudtijds titel voor voor-
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name en geleerde lieden, nu aIleen gebruikt voor mccsters in de rechten en
notarisscn); P achterste.
Messia, m Messias; lig bevrijder, verlosser.
messieano, I agg Mexicaansch; II sost m
Mexicaan.
Messieo, m Mexico.
messldoro, 111 messidor, oogstmaand (v. d.
Fr. republ. kalender).
Messinese, m inwoner van Messina.
messiti'ccio. 111 kwijnend plantje.
messo, I p pass (v. mettere) & agg gezet, gelegd, geplaatst; un coso latta e ~ Ii, een
afschuwelijke kerel; II sost m afgezant,
bode; gerechtsdienaar, bode v. e. gerecht.
mess ore, 111 zie mietitore.
mestamente. avv treurig, droevig, met droefheid.
mestamento, m het roeren, omroeren; fig
bezig zijn, zich aftobben.
mestare, vt omroeren, roeren; mengen
(kalk); bezig zijn, zich aftobben.
mestato'lo, m roerspaan, roerstok.
mestatore, 111 omroerder; lig woelgeest, onruststoker.
mestiea, f (Pitt) grond; grondverf.
mestieare, I vt (Pitt) in de grondverf zettcn;
prepareeren (schildersdoek); II vi de kleuren op het palet mengen.
mesticciare, vi in 't geheim, verborgen te
werk gaan; woe1en, kuipen.
mesticcione, m intrigant, kuiper.
mesticheria. I winkel van bereide schildersverven.
mestichino, m verfmes, spa tel.
mestierante, m handwerker, neringdoende;
> iem. die alleen voor 't geld werkt.
mestiere, m beroep, handwcrk; bezigheid,
bedrijf; > kunst als beroep uitgeoefend;
mestieri, pi ook: noodzakelijkhcid, nooddruft; ~ del ladro, dievenhandwerk;
uomo che conosee it ~, een man die zijn
yak goed kent; esser del ~, F zijn
handwerk, beroep verstaan; esser "" of
lar di ~, noodig, noodzakelijk zijn; e' e
"", er is (voor) noodig; latta a "", met zorg,
vakkennis gemaakt; mettere il ligliuolo a
un "", zijn zoon een handwerk laten leeren; (prov) ognuno laeeia il suo"" of chi
vuol lare I' altrui "" fa la zuppa nel paniere,
schoenmaker blijf bij je leest.
mesti'zia, t treurigheid, droefheid.
mesto, agg treurig, terneergeslagen, zwaarmoedig; tot treurigheid stemmend.
me'stola, t roerspaan, pollepel; troffel;
waschstamper; slaghout (bij 't balspel);
schuimspaan; mestole, pi groote, breede
handen; menar Ie mestole, dadelijk er op
slaan; ook: veel en gulzi g eten.
mestolata. f een pollepel (troffel) vol; slag
met polJepel &.
me'stolo,11I (houten) pollepel; avere in mano

met allurgi a

it "", den poUepel zwaaien, baas in huis
zijn, de baas zijn.
mestolone, m groote pollepel; lig onbeholpen, dom persoon; iem. met groote handen.
mestone, m roerhout (bij 't bereiden van
polenta); fig intrigant, woelgeest, raddraaier.
mestruazione, f menstruatie, maandstonden.
mestruo, I agg maandelijksch; II sost m
maandstonden.
mestura, I mengsel; stopverf.
meta, f doel, einddoel (bij wedloopen); pyramidevormige steenhoop (aan begin en
eindpunt der Rom. renbanen); einddoel
(eener reis); fig grens; doel.
meta, f koeiendrek, koemest.
meta, f helft; wederhelft; dividere per ~,
in twee gelijke helften verdeelen; empire
a "". voor de helft vullen ; fare a "'.
samen deelen; a "" strada, halverwege.
metacentro, m J,. metacentrum, zwaaipunt
v. e. schip.
metacismo, m te veelvuldig gebruik van de
letter m.
metafi'sica, I metaphysiek, leer van het
bovenzinnelijke.
metafl'sico, I agg metaphysisch; bovenzinnelijk; lig haarkloovend, spitsvondig,
peinzend, droomend; II sost m metaphysicus, beoefenaar der metaphysiek.
meta'fora. f metaphora, overdrachtelijke
uitdrukking, figuurlijke spreekwijze; per
"", in overdrachtelijken zin.
metaforeggiare, vi zich in zinnebeelden uitdrukken.
metaforicamente, avv in overdrachtelijken
zin.
metaforico, agg overdrachtelijk, zinnebeelmetaforizzare, vi zie metaloreggiare.
[dig.
meta'frasi, f verklarende overzetting, omschrijving.
metafraste, m overdrager. overbrenger.
overschrijver.
meta'lIieo, agg van metaal. metaalachtig.
metaal-; lila "". metaaldraad; voce metallica. metalen stem.
metalli'fero, agg metaalhoudend.
metallizzare, vt (metaal) afscheiden uit een
erts; met metaal overdekken.
metallo, m metaal; erts; "" per campane,
klokkespij s; metalli preziosi, pi ede1e metalen; "" vergine. zuiver gedegen metaal;
"" della voce. metaalklank van de stem.
metallografia, f beschrijving der metalen.
metalloide. f metallolde, op metaal gelijkende grondstof.
metalloi'dico, agg metaalachtig. op metaal
gelijkend.
metallurgia, I metallurgie. metaalbereiding
(nit de ertsen).

metallurgico
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metallu'rglco, agg metallurgisch.
metropolltano, agg metrapolitaansch. de
metamorfosare, I vt van gedaante doen ver·
hoofdstad. het moedE'fiand betreffende;
anderen; II -rsi, VI' van gedaante ver·
aartsbisschoppe1ijk.
wisselen.
me'ttere, I vt I zetten. plaatsen.leggen. stel·
metamilrfosl, 1 metamorphose, gedaante·
len; doen. bergen; 2 aanbrengen. bijdoon.
metatarso, m middelvoot.
[verwisseling.
opschrijven; 3 aanrekenen. toorekenen; 4
metato, m eest; droogplaats voor kastanjes.
aantrekken. omdoen. opzetten (kleeren.
metempslcil3l, 1 zielsverhuizing.
hoed &); 5 inzetten. inleggen (bij 't spell;
meteora, 1 meteoor, luchtverschijnsel; wijzi·
6 beleggen, uitzetten (geld); besteden; 7
ging in de weersgesteldheid; meteore ac·
noodig hebben; 8 ~ uitbotten. uitloopen;
quose, pZ neerslag.
- un ammalato spedito. een zieke op·
meteilrlco, agg meteorisch; de lucht· en
geven; - la barba. i balfi, i denti. een
weersgesteldheid betreffende; meteoor·,
baard, een snor. tanden krijgen; - male
lucht·; ferro - , meteoorijzer; pietra meteo·
tra due persone. kwaad stoken tusschen
rica, meteoriet, meteoorsteen.
twee personen; ,..., un patto, een verdrag
meteorlsmo, m
trommelzucht, opzwel·
opste1len. in elkaar zetten; - le penne.
ling van den buik (bij sommige ziekten).
veeren krijgen; ,..., radici, wortels zetten.
meteorilgrafo, m metereograaf; toes tel om
schieten; ,....., a colpa. a diletto. als schuld,
de weersverandering aan te wijzen.
als een gebrek aanrekenen; - a lerro e
meteorologla, f meteorologie, weerkunde.
luoco un paese, een land te vuur en te
meteorolilglco, agg metereologisch, weer·
zwaard verwoesten; - a grano un campo,

r

kundig.

meteorillogo, m metereoloog, weerkundige.
metl'cclo, m mesties, halfblood, kleurling.
metlcolosamente, avv metlcoloso, agg angst·
vallig, schuchter; angstig. nauwgezet.

metlle, m methyl.
metildlca, 1 methodiek. leerkunde; voor·
drachtsleer.

[geregeld.

metodlcamente, avv methodisch. ordelijk.
meti'ldlco, I agg methodisch, ordelijk. gere·
geld; lig stijf. afgemeten; II sost m streng
opvolger van een leer

01 levenswijze.

metodlsta, m methodist.
metodo, m methode, manier van handelen;
leergang; lig plan. stelsel; levenswijze.
geregeld leven; gewoonte; ....., curativo.
geneeswijze; e questione di - . 't is een
kwestie van gewoonte.

metonl'mla, metonlmla, 1 metonymie. rede·
kunstige figuur der overnoeming, by.
g r ij z e h are n voor 0 u d e r d 0 m.

metrlca, f metriek. leer van den versbouw.
metrlco, I agg metrisch. naar de regels van
den versbouw; in verzen. in gebonden
stijl; 2 metriek. den meter tot grondslag
hebbend; arte metrica. l' taktleer. maat·
leer; sistema - . metrieke stelsel.
metro, m I metrum. versmaat; versvoot; lig
wijze van spreken. toon; 2 meter (Iengte·
maat); ....., cubico. kubieke meter; i metri
oraziani, PZ de Horatiaansche verzen; quadrato. vierkante meter; continuare in
questa ....." op dezen toon voortgaan; lare a
metri. bij meters afmeten.
metrologla, I metrologie. maatleer. kennis
der maten en gewichten.
metri'lnomo, m l' metronoom. maatmeter.
metri'lpoll. I metropool; moederland; hoofd·
stad; wereldstad.
metropolita, m metropoliet (tusschen patri·
arch en aartsbi~sch0l')'

een stuk grand voor den graanbouw ge·
bruiken; ,....., a morte, ter dood brengen;
- aUa prova. op de. proef stellen; mette
tutto il suo in lib,i, hij besteedt al zijn
geld aan booken; ci ha messo tutto il suo
ingegno, hij heeft er al zijn verstand aan
besteed; ci hai messo troppo, je hebt er
te veel tijdaan besteed; -ilfigliuoloinun
istituto, zijn zoon op een kostschool doen;
- nella strada. op straat zetten; - in·
sieme. tezamenbrengen, samenvoegen; in
elkaar zetten (een machine) - su una
carta. op een kaart zetten; hanno messo su
tutti? hebben allen ingezet; - su casa.
een huishouden oprichten; - su qd contro
un altro. iem. tegen een ander opzetten.
opstoken; - su superbia. hoogmoodig.
trotsch worden; dove si mette tutta questa
robal waar moet ik al dat goed heendoen.
opbergen; quanta si mette a v~nir da questa
villa a Firenzal hoeveel tijd heeft men
noodig om van deze villa naar Florence
te gaan?; II -rsi. VI' zich plaatsen. zich
zetten; gaan zitten. gaan liggen; mettiti
costi. zet u hier neer; -rsi bene (male).
zich goed (slecht) kleeden; zich goed
(slecht) laten aanzien; -rsi a una cosa.
ergens aan beginnen. zich ergens aan
zetten; .....,ysi alla fuga, op de vlucht gaan;
-rsi a letto. naar bed gaan. te bed gaan
liggen; ziek worden; .....,ysi a litigare. be·
ginnen te twisten; ,..."si incammino. zich op
weg begeven; -rsi in capo, zich in 't
hoofd zetten; - per una strada. een weg
inslaan; III vi uitloopen. uitmonden (v. e.
rivier 01 straat); ,.... bene, een gooden uit·
slag beloven; zich goed laten aanzien; canto. de moeite loonen; mettiamo. ver·
onderstellen wij het geval, laat ons aannemen. veronderstEid (dat .. ).
mettl'blle, agg draagbaar. om aan te trllkken
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(kleeren), plaatsbaar; fig aanneembaar.
mettibocca, m & f indecl iem. die overal
zijn mond insteekt, wijsneus.
mettimale, m indecl twiststoker, onrustzaaier.
mettisca'ndali, m indecl ruziestoker, twistzoeker, spelbreker; onrustzaaier.
mettitore, m --ora, f inlegger, inzetter; -ster
(bij het spel, de loterij); loterijspeler.
mettltura, f het plaatsen, ophangen, &;
kosten voor het plaatsen, ophangen (bijv.
van gordijnen).
Mevio, m Mevius; fig kwaadwillige, boosaardi ge cri tic us.
mezza, f half uur; halve portie.
mezzadria, I zie mezzeria.
mezzadro, mezzaiuillo, m halfer, pachter
tegen de helft van de opbrengst; lig deelgenoot.
mezzaluna, I halve maan; hakmes; X halvemaanschans, lunet; la M --, het Turksche rijk, de Halve Maan.
mezzamosca, I ~ stormmeeuw.
mezzana, f koppelaarster; vloertegel; J,.
bezaanzeil, zij (gezouten) spek; albero di
.-....., bezaansmast.
mezzanamente, avv middelmatig; gemiddeld.
mezzanino, m L:>. tusschenverdieping, entresol; J,. hoofd-, middenrib van 't schip.
mezzano, I agg midden-, middel-,gemiddeld;
middelmatig; la sorella mezzana, de middelste zuster; II sost m bemiddelaar, tusschenpersoon, makelaar; koppelaar; mezzani, pi de middelsten naar ouderdom, de
middelste klassen (v. e. instituut); ~ di
grano, graanmakelaar; -- di matrimoni,
huwelijksmakelaar.
mezzanotte, m middernacht; -- e mezzo,
half een '5 nachts.
mezzare, vi melig, rottig, beursch worden
mezzatesta, f W stormhoed.
[(fruit).
mezzatinta, f (Pitt) halve tint, fijne kleurschakeering; fig verzachtende wijze van
uitdrukken zijner gedachten.
mezzeria, f pacht, waarbij de pachter de
helft van de opbrengst aan den landeigenaar afstaa t.
mezzetta, f pint, halveliterglas.
mezzina, I waterkan met hengseI.
mezzo, I agg half; un -- bicehiere di vino,
een half glas wijn; un -- franco, een halve
frank; due franehi e mezzo, twee en een
halve frank; mezza giornata, halve dag;
~ maturo, half rijp; -- il patrimonio, het
halve vermogen; -- sapore, flauwe smaak;
uomo di mezza eta, man van middelbaren
leeftijd; a mezza strada, halverwege; di
mezz' agosto, half Augustus; II sost m I
helft, het midden; 2 middenstof; omgeving, gezelschap; 3 hulpmiddel, middel;
4 gelegenheid, mogelijkheid; 5 bemiddeling, middel, tusschenkomst; mezzi, PI

miagolata

middelen, geldmiddelen, geld; stem; il '"""
d'un diseorso, het middelste gedeelte van
een redevoering; la finestra di --, het
middelste venster; il giusto --, het juiste
midden, de middelweg; uomo di molti
mezzi, man van geld, zeer bemiddeld mall;
il line giustilica i mezzi, het doel heiligt
de middelen; a -- di ... , door middel, door
tusschenkomst van ... ; a -- il cammino,
halverwege; Ie spese sono a --, ieder moet
de helft der kostcn dragen; lare a --, half
om half doen, elk voor de helft doen; di
-- Ottobre, van half October af; levare,
togliere di --, nit den weg ruimen; levati
di _, scheer je weg, maak dat je. weg
komt; mettere di - , om den tuin lei den,
bedriegen; mettersi di --, als bemiddelaar
optreden, tusschenbeide komen; star di
--, onpartijdig blijven; in '" a ... , te midden van ... ; nel bel -- di ... , in het hartje
van ... ; in quel - , in questa --, middelerwijl; darla nel __ , beide partijen tevreden
stellen; het verschil deelen (bij een koop);
esser nei suoi mezzi, goed bij stem zijn;
non metter tempo it! --, geen oogenblik
verzuimen; la verita s/a nel --, de waarheid ligt in 't midden; per -- di ... , door
middel, door tusschenkomst van ... ; darla
per ~ a ogni vizio, een schandelijk leven
lijden;
mezzo, I agg overrijp, melig, half rot,
beursch (vruchten); doorweekt, geheel
nat; dronken; briaco --, stomdronken;
Iradieio ~, doornat, kletsnat; II sost m
rottige, benrsche plek (aan vrucht).
mezzobusto, m borstbeeld.
mezzoce'rchio, m halve cirkeI.
mezzocoiore, m halftint, onbestemde kleur.
mezzodl, m indecl middag.
mezzogiorno, m middag, middaguur; Zniden; I'ltalia del --, Zuid-Italie.
mezzombra, I (Pitt) halfschaduw.
mezzorllievo, m halfreli ef.
mezzosoprano, m J mezzosopraan.
mezzotermine, m hulpmiddel, nitvlncht.
I mi, pron (verandert in me voor ii, 10, gli
en ne; zie me) mij, aan mij; voor mij, in
mijn plaats, uit mijn naam; eredimi,
geloof mij; -- disse di si, hij zeide mij van
ja; dimmi al C. ehe ... , zeg uit mijn naam
aan c., dat ... ; non -- lascio pariare, hij
liet mij niet spreken; -- ti raecomando,
ik beveel mij bij U aan; non -- seeeare,
verveel mij niet; -- ei trovai, ik bevond
mij daar; ~ venne a cereare, hij kwam mij
zoeken.
2 mi, m J derde toon (e) van de natuurlijke
toonschaal (nt, re, mil.
mia, zie mio.
miagolare, vi mianwen; grienen, janken (v.
kinderen).
miagoiata, t gemiauw; gegrien.

miagolio
miagol~o,
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m voortdurend gemiauw, katten-

muzlek.

mia'golo, m miauw; gemiauw.
miao, interi miauw.
miasma, m (Pl. miasmi) miasma, schadelijke uitwaseming; ziektekiem.

miasma'tico, agg miasmatisch, smetstof bevattend, vol ziektekiemen.

miau, interi miauw.
mlaulare, vi miauwen; grienen.
I mica, t kruimeltje, splintertje; welmgJe;
(veelal gebruikt als versterking van non);
non e"" vera, 't is volstrekt niet waar; non
costa ~ poco, 't kost ook geen klein
beetje.

mica, t mica, glimmer.
mica'ceo, agg mica-achtig.
Micado, m Mikado, keizer van Japan.
micca, f dikke soep, brei; ook: drek, vuil.
mi'ccla, f ~ lont; 1';, F ezelin.
mlcclno, m weinigje, beetje; a "", zuinig,
ml'ccio, m b. F ezel.
[karig.
mlcco, m 1';, brulaap; fig lomperd, kaffer;
2

wellustig persoon.

mlcello, m If. mycelium, zwamvlok.
Mlcene, 111 Mycenae.
Michela'celo, m opeter, nuttelooze kostganger; nietsdoener; pummel.

mlchelanglolesco, agg op de manier van
Michel Angelo.

Michele, 111 Michael, Michiel.
mi'cia, f F poes.
mlcidiale, agg doodelijk, moordlladig; zeer
gevaarlijk.

mlclna, 1 mlcino, m katje, poesje.
mi'elo, 111 F poes, kat; pietra di "", speksteen; polvere di "', speksteenpoeder;
stare in barba di "", zich behaaglijk, op
zijn gemak gevoelen.

micollno, m beetje, kruimeJtje; lig greintje.

1 If. mycologie, leer del' zwammen en paddestoelen.

mi~gla,

micro-, klein.
microbio, m microbe, bacterie.
microcefalo, agg microcephaal, kleinhoofdig.
microcosmo, m microcosmus, de wereld in
't klein; lig mensch.
micrilfono, m microfoon, geluidversterker.
micrometrico, agg micrometrisch; vite micrometrica, micrometerschroef.
micro metro, m micrometer.
micromllll'metro, m micro-millimeter, miMicronesia, f Micronesie.
[cron.
microrganlsmo, m microorganisme.
mlcroscopico, agg microscopisch, door een
microscoop waargenomen; aileen door
een microscoop waarneembaar, zeer klein.

mlcroscoplo, m microscoop, sterk vergrootMlda, m (1\1 it) Midas.
[glas.
midolla, 1 I broodkruim; z merg; fig kern,
hoofdzaak; pit; giovani senza "', jonge
lieden zander pit;,..., spinale, ruggemerg;

miglioria

questo treddo penetra proprio nelle midolle,
F deze koude dringt door merg en been;
sputare la~, groot doen; zich groot, voornaam voordoen.
mldo\lare, agg kruimachtig; mergachtig,
merg-.
mldol\o, m merg; If. plantenmerg; diepe,
innerlijke zin, kern; "" di sambuco, vlierpit; "" spinale, ruggemerg; uno si farebbe
succiare il~, F & lig iem. zou zich geheel
la ten ui tkleeden.
mldol\oso, agg kruimelig; rijk aan merg, vol
merg.
mldolluto, agg zie midolloso; lig inwendig,
innerlijk.
mle, & mlel, zie mio.
miele, m honig; "" spremuto, uitgeperste
honig; ,..., vergine, maagdenhonig (vanzelf
uit de raten druipend); bocchin di "", liefkoozing, vleiend woord; abituato al "",
verwend, vertroeteld; non si PUD aver il '"
senza Ie mosche (of pecchie) , geen roos zondel' doornen; aver il "" in bocca e il rasoio
(of il coltello) a cintola, honig in den mond
en venijn in 't hart hebben.
mletere, vt maaien, afsnijden, oogsten; neermaaien; "" teste e braccia, hoofden en armen afslaan, afmaaien.
mletltore, m maaier.
mietltrlce, 1 maaister; maaimachine.
mlgale, f vogelspin.
miglla'ccio, m I bloedworst; 2 (in olie gebakken) kastanie- 01 maiskoek.
mlglla'io, m (Pi: migliaia) duizendtal; a
migliaia, bij duizenden.
migllalsole, m If. glad parelzaad.
mlgllarel1o, m kleine mij!.
mlgllarlno, m }, rietgors.
mlgllarola, t musschenhagcl, fiine hagel. ..
mi'gllo, m (Pi: miglia) mijl; mijlpaal, mI]Isteen; If. gierst; a mezzo "", op een halve
miil afstand, een halve mijl ver; a mille
miglia, zeer vel' weg; hemelsbreed verschillend; lungo un "", zeer lang, zonder
eind.
mlglloramento, m verbetering.
mlgllorare, I vt verbeteren, betel' maken; II
vi betel' worden, zich verbeteren; aan de
betere hand zijn.
mlglloratlvo, agg verbeterings-, verbeterend.
mlglloratore, I m verbeteraar; II agg verbeterend; societa miglioratrice della tndustria, maatschappij tot verbetering van
de industrie.
migliore, I agg beter; assai, malta "", veel
betel'; di gran lunga "', oneindig veel
betel'; la ~ cosa i! non ci badare, het beste
is er maar niet op te letten; a miglior
tempo, ter gelegener tiid; II sost m il "",
het beste; i migliori, pi de besten.
mlgllorla, t verbetering (van land &); beterschap.
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mlgnatta, / bloedzuiger; fig bloedzuiger,
uitzuiger, woekeraar; klaplooper; opdringerig persoon.
mlgnatto, m spoelworm, ingewandsworm.
ml'gnola, f ~ bloesem van den olijfboom.
mlgnolare, vi bloeien (van olijfboomen).
mlgnolatura, f het bloeien, bloeitijd der
olijven.
ml'gnolo, I m pink; kleine teen; (( agg dito
- , pink.
mignone, m lieveling; kleine drukletter, nonpareilletter; QJ armpantser.
mlgrare, vi naar een ander land verhuizen;
trekken (v. vogels).
mlgratore, I m landverhuizer, nomade; ((
(agg) uccelli migratori, pi trekvogels.
mlgratorlo, agg trekkend, landverhuizend.
mlgrazlone, f landverhuizing; het trekken
der vogels.
mila, (pt van mille) duizend (aUeen gebruik
in verbinding met andere getallen).
milanese, I agg Milaneesch; II M-, m MilaMilano, m Milaan.
[nees.
Mlhito, m Milete.
mlllarda'lo, mlllarda'rlo, m milliardair.
mlllardo, m milliard.
I mlllare, agg gierstkorrelvormig; febbre - ,
koorst met gierstuitslag; tubercolosi-,
vIiegende tering.
2 mlllare, agg mijl-.
mlllona'rlo, m millionnair.
mUione, m millioen; fig zeer veel, groote
menigte.
mllloneslmo, agg & m millioenste (deel).
mUitante, agg strijdend; chiesa -, strijdende,
kerk.
mllltare,1 visoldaat zijn, dienen;/ig getuigen,
bewijzen, spreken voor; kracht, geldigheid hebben; II agg militair; leger-, krijgs-,
soldaten-; arte -, krijgskunst; autorita-,
militaire overheid; disciplina - , krijgstucht; eta - , dienstplichtige leeftijd; leggi
militari, pi krijgswetten; spedale - , militair hospitaal; strada - , heirweg, heirbaan; alia - , op militaire wijze, als een
mili tair; III sost m mili tair, krijgsman.
mllltaresco, agg > militaristisch, soldatesk;
barsch.
mllltarismo, m militairisme, overwegende
invloed der militairen.
mllltarista, I In militairist, aanhanger van
het militairisme; II agg m:litairistisch.
mllltarizzare, vt militair maken, onder militair bestuur brengen.
mlIltarmente, avv mili tair, op mili taire wijze,
met militaire macht.
ml'lIte, m soldaat (inz. van een burgermiIitie).
mlll'zla, f krijgswezen; leger; militie; krijgsdienst; krijgsvolk, troepen; volksweer;
la ,..., celeste, de hemelsche heirscharen; ,...,
di mare, zeemacht; - religiosa, de geeste-
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lijkheid; ,..., di terra, landmacht; ,..., territoriale, landweer; territoriale troepen;
darsi aUa - , de mili taire loopbaan kiezen.
mlllanta, num duizend; buitengewoon veel.
mlllantare, I vt vergrooten, overdrijven; II
vi & -rsi, vr zichzelf roemen, prijzen,
ophemelen; zich beroemen op; si millantavano grandi amatori della patria, zij
deden zich voor als groote vrienden van
het vaderland.
mlllantatore, m bluffer, opsnijder.
mlllanterla, f blufferij, snoeverij, grootsprekerij.
mille, I num duizend; - grazie! duizendmaal dank! ,..., voUe gia l'ho detto, ik heb
het reeds duizendmaal gezegd; parer anni, den tijd nauwelijks kunnen afwachten; (( sost m duizend; duizendtal;
fig groot aantal, groote menigte; aile - ,
bij de duizendste maal.
mlllecuplo, agg duizendvoudig, duizendmaal zoo groot.
mlllefogJle, m indecl mlllefogJlo, m ~ duizendblad.
mllleforme, agg veelvormig.
mlllena'rlo, agg duizendjarig; dominio - ,
duizendjarig rijk.
mlllennlo, m millennium, tijdperk van duizend jaar.
mlllepledl, m indecl duizendpoot.
mllleslmo, I num duizendste; (( sost m het
duizendste gedeelte; tijdruimte van duizend jaar; getal der duizendtallen (in een
jaartal); jaartal (op munten &); d'un
aUro - , F uit lang vervlogen tijd.
mllliare, agg mijl-.
mllllgrammo, m milligram.
mlllllltro, mllll'lItro, m milliliter.
mllll'metro, m millimeter.
milord, mllilrde, m mylord, milord.
mllza, f milt.
mlmesl, f nabootsing.
mlmetlco, agg nabootsend, mimisch; arte
mimetica, tooneelspeelkunst.
mlmetismo, m ~ & l!f. mimicry.
ml'mlca, f mimiek, gebarenspel; gebarenkunst.
ml'mlco, agg mimisch; de mimiek, het gebarenspel betreffende; arte mimica, mimische (tooneelspeel)kunst; linguaggio - ,
gebarentaal.
mlmma,f mlmmo, In I sost klein kind, baby;
II agg klein.
mlmo, m QJ I mime acteur in een gebarenspel, pantomimist; kluehtspel, pantomime (bij de Gr. en Rom.).
mimosa, / ~ mimosa; - sensitiva, kruidjeroer-me-niet.
Imina, f QJ oud-Toskaanscheinhoudsmaat;
Gr. gewicht; Gr. munt; fig zwaar kind.
2 mlna, f mijn; La - giuoca, de mijn springt.
mlnacee'vole, agg dreigend.
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mlna'eela, I bedreiging; dreigend teeken.
mlnaeelare, vt dreigen, bedreigen; doen
vreezen; il tempo minaccia, het weer is
dreigend; (prov) cki minaccianon vuol dare,
blaffende honden bijten niet.
mlnaeclatilrlo, agg dreigend, dreig-.
mlnaecloso, agg dreigend.
® mlnace, agg dteigend.
mlnare, vt ondermijnen (ook fig), ondermlnareto, m minaret.
[graven.
mlnatore, m mijnwerker; ~ mineur. aanlegger van mijnen. geniesoldaat.
mlnatilrlo, agg dreigend. dreig-; lettera minatoria. dreigbrief.
mlnchlate, f pI soort tarokspel.
mlnchlonare. vt plagen, voor den gek houden. foppen; non minckiono, ik meen het
in ernst.
mlnchlonatore, m spotter. spotvogel.
mlnchlonatilrlo, agg spottend. schertsend.
foppend.
mlnchlonatura, I fopperij. bedotterij, plagerij. spotternij.
mlnchlone, I m lummel. sukkel. suI; domkop. ezel; ogni ledel ~ 10 capisce, iedere
ezel begrijpt het; lare it ~, zich dom. onnoozel houden; minckioni! drommels!,
deksels!; II agg dom, onnoozel.
mlnchlonerla, I I domheid, ezelachtigheid;
dom gezegde; z fopperij, plagerij, scherts;
grap; grappig gezegde; 3 bagatel, kleinigheidi aver tante minckionerie per la testa,
het hoofd vol zotternijen hebben.
mlnerale, I agg mineraal, delfstoffelijk; ertshoudend; acqua ~, mineraalwater; regno
,...." delfstoffenrijk; II sost m mineraal, gesteente, delfstof, erts.
mlneralista, I delfstofkundige, mineraloog.
mlnerallzzare, vt tot erts maken. versteenen.
mlneralogla, 1 mineralogie, delfstofkunde.
mlneralilglco, agg mineralogisch. delfstofkundig.
mlnera'rlo, agg mijn-; mijnbouw-; industria
mineraria. mijnindustrie; societa mineraria. mijnbouwmaatschappij.
Minerva, I Minerva.
mlnestra, f soep; fig > zaak, werk. onderneming, handeling; ~ di paste, vermicellisoep; lar tutta una ~, alles door elkaar
mengen. er een soepje van maken; lare Ie
minestre. de soep ronddeelen; fig de lakens
uitgeven, naar willekeur handelen; scodellare la ~, de soep opscheppen; (prov) 0
mangiar questa ~ 0 saltar questa finistra.
buigen of barsten.
mlnestra'eela, f slechte, dunne soep.
mlnestra'lo, m soepliefhebber; soepuitdeeler.
minestrone, m dikke soep met veel rijst,
groenten & erin.
mlngherllno, agg tenger. slank.
mlnlare, I vt miniatuurschilderen; fijn afwerken; tot in bijzonderheden beschrijven; II

minore

-rsi, vr zich verven. zich blanketten.
mlnlato, p pass & agg in miniatuur geschilderd; essere uno tutta ~. sprekend op iem.
gelijken.
mlnlatore, m miniatuurschilder.
mlnlatura, f miniatuur2 ; miniatuurschildering; in "', in 't klein, in miniatuur.
mlnlera, f mijn; erstgroeve; graverij; jig
bron, oorsprong.
ml'nlma, f t halve noot.
mlnlmamente, avv uiterst gering, in 't geheel
niet.
ml'nlmo, I agg zeer klein, gering. miniem;
il prezzo "', de laagste prijs; ogni '" eke,
het geringste, elke kleinigheid; II sost m
minimum, laagste, geringste; minste;
jongste; i Minimi, pI RK Miniemen, Minml'nlmum, m minimum.
[derbroeders.
ml'nlo, m menie; rouge (blanketsel).
mlnlsterlale, agg ministerieel; partita. "'.
regeeringspartij.
mlnlstero, m I ambt; dienst, taak; z ministerie; '" delle finanze, ministerie, portefeuille van financien; pubblico "'.1'l openbaar ministerie; ~ sacerdotale, priesterlijk ambt; assumere il ~, de portefeuille,
het ministersambt aannemen; sta per
cadere il "', het ministerie staat op 't punt
van vallen.
mlnlstrante, p pres & agg dienend; dienstdoend. in functie.
mlnlstrare, vt bedienen (aan tafel); dienen;
dienst vervullen (bij anderen); administreeren, beheeren, besturen.
mlnlstressa. f ministersvrouw.
mlnlstro, m ambtenaar; dienaar; minister;
gezant; predikant; fig bevorderaar; ~
dell' altaye, priester; i ministri esteri, de
gezanten; '" di un negozio, winkelknecht; '" plenipotenziario, buitengewoon, gevolmachtigd gezant; primo --';
eerste minister, voorzitter van den Ministerraad; '" principale, eerste bediende,
chef; '" di Stato, Minister van Staat.
mlnorante, agg 1'l verzachtend.
mlnoranza, f minderheid; vermindering:
kleinigheid.
mlnorare, vt verminderen. verkleinen. geringer maken.
mlnoratlvo, agg verminderend. verkleinend;
T zacht afdrijvend.
mlnorazlone, f vermindering, verkleining.
mlnore, agg kleiner, minder, geringer; jonger; minderjarig; kleinste. jongste; ~
d'eta, jonger; eta,...." minderjarige leeftijd;
Frati Minori, pI Minderbroeders, Franciskaners van den strengen regel; i quattro
ordini minori, RK de vier lagere wijdingen; Scipione il ,...." Scipio de Jongere; II
(sost m) i minori, pI de jongeren; minderjarigen; la~, tweede stelling eener sluitrede; t mol; do "'. c-mol.
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mlnorimne, I m minderjarige; II agg minder· mlnuzzo, mlnu'zzolo, m stukje, brokje,
je-rig.

beetje, kruimeltje; F dreumes, kleine,

het mindere yolk, het gepeupel.

hond op mijn weg vind sla ik hem dood.

zwakke knaap; a minuzzoli, broksgewijze;
mlnorita, f minderjarigheid; minderheid.
fig met moei teo
minorita, m RK Minoriet, Minderbroeder.
Minosse, Minos, m (Mit) Minos; fig onmen· mlo, I pron possess mijn, mijne; ho avuto Ie
mie, ik heb mijn deel, mijn portie; dire la
schelijk, hardvochtig rechter.
mia (opinione), mijne meening zeggen; fare
Minota'uro, m (Mit) Minotaurus.
tutto
"", alleen alle winst willen opsteken;
minuendo, m aftrektal.
dalla mia (parte), van mijn kant; la ra·
minuetto, m menuet (dans).
gione I' ho dalla mia, ik heb het recht aan
mlnu'gla, f l' darm, darmsnaar.
mijne zijde; il Direttore e dalla mia, de
mlnugla'lo, m darmsnarenmaker.
directeur deelt mijn gevoelen; di "", ui t
mlnu'scola, f kleine letter.
eigen beweging; II sost m het mijne; la
mlnu'scolo, agg klein, zeer klein.
mia, de (het) mijne; mijn brief, mijn mee·
mlnuta, f minute, eerste ontwerp; nauw·
keurige opgave, lijst; origineel (eener
ning; mijn verhaal &; i miei, pi de mijnen;
akte, van een contract &).
il "" e il tuo, het mijn en dijn; se trovo
mlnuta'glia, f kleinigheden, beuzelarijen;
questo cane sui "", 10 ammazzo, als ik dien

mlnutamente, avv klein, zeer klein; in bij· miocene, m mioceen.
zonderheden; zeer nauwkeurig, minu· mlogale, m h spitsmuis.
tieus.
mlologla, I leer van de spieren.
mlnutante, m schrijver, kIerk.
ml'ope, agg bijziend.
mlnutare, vt ontwerpen, ontwerpen maken, miopla, f bijziendheid.
opstelIen; "" un campo, een akker goed mlosotlde, f ~ vergeet-mij-nietje.
en diep omwerken.
mira, f Vizier; vizierkorrel; richtdop; doel,
mlnuterla, f kleinigheid, bagateI; bijouterie;
voornemen, punt; aver in '"'-I, in den zin
gouden sieraad.
hebben, van plan zijn; aver di "" qc, iets
mlnutezza, f kleinheid, kleinigheid; nauw·
in 't oog hebben; mettere la "" in lallo, in
keurigheid, peuterige zorgvuldigheid.

mlnutlna, f klein concept; salade van ver·
schillende kruiden.
mlnuto, I m minuut; detail, 't kleine; geld
van zeer weinig waarde; lancetta dei minull, minuutwijzer; -..... secondo, seconde;
stare al ~, zeer stipt, nauwgezet zijn; a of
al "", in 't klein; en detail; II agg klein,
dun, tenger, teer, zwak, gering, laag, onbeduidend, fijn; nauwkeurig, uitvoerig,
in bijzonderheden; ellendig; bestiame "",
bestie minute, klein vee; gente minuta, de
mindere man, de kleine luyden; legna
minuta, fijn gehakt hout; "" d' ossa, zwak
van beenderstelsel; pioggia minuta, motregen; spese minute, PI kleine uitgaven; III
avv klein, zeer klein; in 't klein, in bijzonderheden.
mlnu'zla, f kleinigheid, detail; nietigheid
• auwkeurigheid, putluttigheid.
mlnuzlosa'gglne, f > putluttigheid, peute·
rige zorgvuldigheid.
minuziosamente, avv uiterst precies, angst·
vallig, nauwkeurig, kleingeestig.
mlnuzlosltit, f groote nauwkeurigheid, put·
luttigheid.
minuzloso, agg uiterst precies, angstvallig,
nauwkeurig, minutieus; kieingeestig.
mlnuzza'glia, mlnuzzame, f menigte brood·
kruimels; krummelwerk; brokstukken; gepeupel, laag yolk.
mlnuzzare, vt klein maken, hakken, brokkelen; fig nauwkeurig onderzoeken, beproeven, schiften.

zijn verwachtingen bedrogen worden;
pigliar (of prendere) di "", op zijn vizier
nemen; mikken op; in 't oog vatten; fig
kwalijk nemen.
mirabella, f ~ mirabeI (kIeine pruim).
mlra'blle, agg mlrabllmente, avv bewonderenswaardig, wonderbaar, verbazend, ver·
bazingwekkend.
mlrabl'IIa, f pi wonderlijke dingen, zaken;
lare "", wonderen verrichten.
mlrabolano, m ~ soort (zoete, geIe) pruim.
mlrabolante, agg hoogst wonderbaar, ver·
bazingwekkend.
miracola'lo, m lichtgeIoovig persoon, iem.
wien men alles kan wijsmaken.
mlra'colo, m wonder, mirakeI; che miracoli
(son questi)? wat wonder zie ik nu? non c' e
miracoli, daar steekt toch niets wonderbaars in; spacciar miracoli, wonderlijke,
ongeloofelijke dingen vertellen .
miracolosamente, avv miracoloso, agg wonderbaarlijk; wonder-.
mlra'gglo, m luchtspiegeling; fata morgana.
mirallegro, m F geIukwensch.
mirando, agg bewonderenswaardig.
mlrare, I vt strak aankijken; beschouwen;
van plan zijn, voorllemens zijn, beoogen;
II vi mikken, richten; gericht zijn op,
beoogen; mira, mira! kijk, kijk! zie eens!
mlratore, m beschouwer, aanschouwer.
mlrl'ade, m tienduizcndtal, ontelbare menigte.
mlrlagrammo, m myriagram, 10,000 gram.
mlrlalltro, mlrla'litre. m myriali ter, 10000 L.

miriametro
mlrla'metro, m myriameter. 10000 M.
mlrla'podo, m duizendpoot.
mlrlca, I ~ gagel.
mlrlce, m ~ tamarisk.
mlrl'flco, agg wonderbaar. verbazend,
vreemd.
mlrlno, m vizierkorrel. vizier.
mlrmlcoleone, m mierenleeuw (insect).
® miro, agg bewonderenswaardig, wonderbaar: heerlijk.
mirra, I ~ myrrhe.
mi'rride, I ~ Roomsche kervel.
mlrtare, vt met mirt versieren.
ml'rteo, agg mirtachtig, mirte-.
mlrtlllo, m ~ boschbes.
mirto, m ~ mirt, mirteboom.
mls-, voorvoegsel, dat een ontkenning 01 verslechtering aanduidt.
mlsantropia, I menschenhaat.
mlsantrilplco, agg misanthropisch, menschenhatend, zwartgallig.
mlsa'ntropo. m menschenhater.
mlsce. m mengsel.
mlscea, I bagatal, kleinigheid.
mlscela, I mengelmoes.
mlscella'nea, I gemengde berichten: allerlei,
mengelwerk.
mlscella'neo, agg gemengd, bijeenverzameld.
mi'schia, I handgemeen, gevecht, kloppartij.
mischiamento, m mlschianza, I mengsel, het
mengen, vermengen.
mischiare, I vt mengen, vermengen, dooreenmengen, door elkander gooien, in
wanorde brengen: II -rsi, vr handgemt-en
worden: in strijd geraken: -rsi di (of in)
qe, zich ergens inmengen, zich bemoeien
met iets.
[elkaar.
mischiatamente, avv bont, verward, door
ml'schio, I agg gemengd, vermengd: bont,
gevlekt (marmer,laken): II sost m bont
mengsel; bont, gevlekt marmer.
mlsci'blle, agg mengbaar.
miscono'scere, vt niet erkennen, loochenen,
niet achten, miskennen.
miscredente, I agg ongeloovig; II sost m ongeloovige.
miscredenza, I ongeloovigheid, ongeloof.
miscre'dere, vt & vi niet gelooven, ongeloovig zijn.
miscu'gUo, m mengsel, mengelmoes.
mlsera'blle, I agg ellendig, erbarmelijk,
armzalig, beroerd: ongelukkig: II sost m
ellendeling: ongelukkige, arme drommel.
miserablllt., I ellende, behoeftigheid; armzaligheid, verachtelijkheid.
miserabllmente, avv ellendig, armzalig, beroerd, ongelukkig.
miseramente, avv ongelukkig, ellendig, in
armoede, ellendig; zuinig, spaarzaam,
gierig.

mistero
miserando, agg ellendig, beklagenswaardig.
miserello, m ongelukkige, behoeftige.
miserere, m RK miserere, boetpsalm: mal
del ,..."
besloten koliek, het drekbraken: ridursi al - , in groote ellende geraken; - di me, heb medelijden met mij,
erbarm u mijner.
misere'vole, agg erbarmelijk, beklagenswaardig: ellendig.
miserla, I ellende, gebrek, nood, armoede:
zwakte,
erbarmelijkheid:
gierigheid,
spaarzaamheid; kleinigheid, prullerij; miserie, pI zwakheden, fouten; ehe miseriel
wat een kleinigheden! a - , zuinig, spaarzaam, gierig.
® miserlcilrde, agg zie misericordioso.
misericorde'vole, misericordie'vole, agg 1 beklagenswaardig: 2 medeJijdend, barmhartig.
miserlcilrdla, t barmhartigheid, ontferming:
genade: vergiffenis; abbia - di me, heb
medelijden met mij: lare la - a uno, iem.
vergiffenis schenken; venire a - , om genade komen smeeken; - I genade! vergiffenis!
misericordioso, agg barmhartig, medelijdend.
miserlno, agg een weinig behoeftig; zuinig,
karig; nauw (van kleeren).
mi'sero, agg arm, ongelukkig; ellendig, beklagenswaardig; nauw, krap (kleederen);
boos, slecht, schadelijk: gierig, krenterig,
karig: ,..., mel wee mij! ik ongelukkige.
miserrimo, agg allerellendigst, allerongelukkigst.
misfatto, m misdrijf, misdaad.
misfattore, m boosdoener, deugniet.
misfattrice, m boosdoenster.
misirizzl, m indeel duikelaartje.
misleale, agg trouweloos, ontrouw.
misogallo, m Franschenhater.
misilgine, m vrouwenhater.
mlsoneismo, m afkeer van nieuwigheden.
missiona'rio, m missionnaris, zendeling.
misslone, 1 zending, opdracht: missie; missioni, pI missie, reeks predikaties ter opwekking 01 bekeering; easa deUa - , missiehuis;,..., esterna, uitwendige zending;"'"
interna, inwendige zending: padri della,..."
missionnarissen; n01~ ho ....." ik heb geen
opdracht, ben niet gerechtigd.
missiva, I zendbrief, missive.
mistamente, avv gemengd, dooreen.
mlsteriosamente, avv geheimzinnig, raadselachtig.
misteriosit., 1 geheimzinnigheid.
misterioso, agg geheimzinnig, raadselachtig.
mistero, m mysterie, geheim, geheimenis:
raadsel; verborgenheid: Middeleeuwsch
kerkelijk tooneelspel, mysteriespel; geheime leer (b.v. van Isis); il M....., deUa
nostra Salute, het Mysterie onzer zaligheid (het H. Sacrament); i Misteri, PI de
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symbolen van het lijden van Christus
(kruis, hamer, spons, nagelen); i sacri
misteri, pi het H. Misoffer; quanti misteri!
wat een geheimen! wat een geheimzinnigml'stla. I zie mischia.
[heid!
mlstlare. vt mengen.
ml'stlca. I mystiek; geheimleer.
mlsticlsmo, m mysticisme.
ml'stlco, I agg mystiek; geheimzinnig, duister, verborgen; II sost m mysticus.
mlstlflcare. vt foppen, bedotten.
mlstlflcazlone, I fopperij, bedotterij.
ml'stio. agg zie mis,hio.
mlstlone, I vermenging, menging, mengsel.
mlsto, I agg gemengd, vermengd, bont;
panna", bianco e nero, wit en zwart gestreepte doek; II sost m mengsel.
mlstura, I > mengelmoes, mengsel; knoeisel.
mlsturare, vt vermengen, vervalschen.
mlsura. I maat; gemeene maat, gemeenschappelijke factor; matiging, matigheid;
maatstaf; maatregel; meting; gevechtsafstand (bij 't schermen); Jo maat; doel;
'" rasa, gestreken maat; non aver modo ne
~J geen grenzen, geen maat kennen; colmar la "', de maat volmeten, vol maken;
passar la "', de maat te buiten gaan;
pigliar la "', de maat nemen; prendere Ie
sue misure, zijn maatregelen nemen; a "',
met mate; passend; a '" che, naarmate
dati a buona "', goed gemeten; can "',
met mate; luor di "', oUre "', senza '"'-',
bovenmatig, mateloos; (prov) can quella
'" can la quaZe misurate gli altri , sarete voi
mis<trati, met dezelfde maat waarmede
gij anderen meet, zult gij ook uitgemeten worden.
mlsura'blle. agg meetbaar.
misurablllta, I meetbaarheid.
mlsuramento, m het meten, het maatnemen.
mlsura-ploggla, m indecl regenmeter.
mlsurare, I vt meten, opmeten, afmeten; de
maat nemen; schatten; beoordeelen; overwegen; '" a occhio, met het oog meten,
schatten; '" Ie parole, zijn woorden wikken; '" un vestito, een kleedingstuk passen; II -rsi, vr zich naar de omstandigheden schikken.
mlsuratezza, I gematigdheid; afgemetenheid.
mlsurato, agg gemeten, afgemeten, behoedzaam; gematigd, matig.
mlsuratora, m meter (persoon en toestel);
telmachine; landmeter.
mlsuratura, mlsurazlone. f meting; opmeting; landmeting.
mlsurlno, m kleine oliemaat; kruitmaatje.
mite, agg zacht, mild, goedig, vriendelijk;
prezzo "', billijke, niet te hooge prijs; salita
"', zachte stijging.
mitemente, avv zacht, mild, goedig.
ml'tera, fW papieren muts voor misdadigers

die men aim de kaak stelde; vrouwenhoofddeksel in den vorm van een peperhuis, huif; jig galgenbrok.
mlterare, vt iem. de schandmuts opzetten,
aan de kaak stellen.
mltezza, I zachtheid, mildheid, drageJijkheid (van belasting).
ml'tlcD, agg mythisch.
mltl'dID, m gezond verstand, oordeel.
mltlgamento, m verzachting, vermindering,
stilling, geruststelling.
mltigare, I vt verzachten, minderen, stillen,
tot kalmte, rust brengen; II "'rsi, vr
minder hevig, minder pijnlijk worden;
zachter, kalmer, bedaarder worden.
mltlgatlvD, I agg verzachtend, stillend; II
sost m stillend, kalmeerend middel.
mltlgazlDne, f verzachting, mindering, gerusts telling.
Mltllene, m Mitylene.
ml'tllo, m soort mossel.
mito, m my the, goden-, heldensage, verdichtsel, fabel.
mltologla, f mythologie, fabelleer.
mltologlco, agg mythologisch.
mltologlsta, mitologD, m mytholoog, kenner
van de fabelleer.
mitra, f mijter, bisschopsmuts; muts onder
de keizerlijke kroon; III Rom. matronemuts.
mitra'glia, I schroot; palle a "', granaatkartets-, kartetskogel.
mltragliare, vt mitrailleeren, met schroot
beschieten, hevig beschieten.
mitragliatore, m X mitrailleur, machinegeweer.
mltragliatrlce, f X mitrailleuse.
ml'tria, f zie mitm.
mltriare, vt den mijter opzeUen, tot bisschop wijden, kronen.
mitriatD, agg gemijterd.
Mitridate, m Mithridates.
mitridato, m tegengif.
mlttlmte, m afzender; expediteur.
ml'vola, f l! kievit.
mnemonlca, f geheugenleer.
mnemonlco, agg 't geheugen betreffende,
geheugen-.
mo, avv nu, dadelijk; zoo juist.
mo', m (afkorting van modo) aard, wijze,
manier; a
di, maar den aard van, op
de manier van; a '" di dire, bij manier van
zeggen; a '"'-' d'esempio, bijvoorbeeld.
mo', (afkorting van mostra) laat zien! lare
a mo' e to', aileen contant koopen, geld
bij de visch geven.
mDare, m moor, moire (soort van gewaterde
stof).
mobile, I agg beweeglijk; beweegbaar; X
mobiel, op voet van oorlog; lig verand~r
lijk, onbestendig, onstandvastig; los, met
vast; bmi. mobili, pi roerende goederen;
,-..J

mobilia
teste mobili, pi veranderJijke feestdagen;
guardia '"'-', X mobiele garde, soort landstorm; II sost m meubel; un buon (bel) '"'-',
een lieve jongen, een slechte kerel.
mobl'lia, I meubilair, meubelen. huisraad.
mobiliare, I vt meubileeren. meubelen; II
sost m meubilair. huisraad.
mobiliatllra, I meubileering.
mobilita, I beweeglijkheid; lig veranderlijkheid, onbestendigheid.
mobilitare, mobilizzare, vt X mobiliseeren.
op voet van oorlog brengen; '"'"' un capitale. $ een kapitaallos maken.
mobilitazlone, moblllzzazione, I X mobilisatie; $ los-. vrijmaking van kapitaal.
mobil mente, avv beweegbaar, bewegelijk;
veranderlijk.
moea, I mokka (koffie).
moeelea'glla, moeciea'la, I slijm; kwijl.
moecieare, vi snotteren.
moeciehino, m zakdoek.
mo'eeleo, m P snot.
moeeleone, m snotneus, snotjongen.
moecieoso, agg snotterig; slijmerig. vol snot,
vol slijm; lig snotneuzig.
mo'eeio, m snot. neusslijm, slijm; attogar
ne·mocci. bij elke kleinigheid den moed
verliezen.
moeelone, m zie moccicone.
moecioso, agg zie moccicoso.
moccola'la, f dief aan kaars.
moccoletto, m dun kaarsje; F vloek. verwensching.
moceollno, m eindje. stompje kaars.
moceolo, m dunne kaars; eindje. stompje
kaars; F vloek. verwensching; snot; aver
sempre it '"'-' al naso. altijd een snotneus
hebben; puoi accendere qualche '"'"', ge
moogt we! een kaarsje (voor uw heilige)
aansteken (uit dankbaarheid); tirar moccoli, v loeken.
moco, m !f. wikerwt.
moda, I mode; ligurino della moda, modeplaat; magazzino di mode. modemagazijn;
alia '"'"'I di '"'-'. in de mode. naar de mode;
nieuwmodisch; luor di '"'-', passato di '"'-',
ui t de mode. oudmodisch.
modale, agg modaal.
modauta, I modaliteit. wijze van zijn. ge·
steldheid; J" toonaard.
modanatura, I ~ gevel-. frieswerk.
modano, m mal. model. vorm; ~ modulus;
eenheidsmaat v~~r de verhouding der
onderdeelen van een bouwwerk; verhoudingsmaat.
modella, I model (voor schilders).
modellamento, m modeleering. vorming.
modellare, I vt modeleeren. model. vorm
geven; II '"'"'rsi (su qc), vr zich richten naar.
een voorbeeld nemen aan.
modellatore, m modeleur, vormer. modelmaker.

modo
modello, m model. voorbeeld, toonbeeld;
patroon. monster. staal; esser un '"""-' di
virtu. een toonbeeld van deugd zijn; e it
'"'-' delle madri. zij is een model-moeder; va
per '"'"', hij staat voor model.
Modena, I Modena.
moderamento, m matiging, gematigdheid;
verzachting.
moderare, I vt mati gen. verzachten; temperen; intoomen; II ,",",rsi, vr zich matigen,
zich intoomen.
moderatamente, avv gematigd.
moderatezza, I matigmg, gematigdheid.
moderativo, agg matigend, beteugelend.
moderatore, m bestuurder, leider; ~ moderateur, regulateur.
moderazione, I matiging; gematigdheid.
modernlsta, m modernist, aanhanger van
het nieuwe.
modernitil, I 't moderne.
moderno, agg modern, nieuw, nieuwerwetsch; nieuwmodisch; storia moderna.
nieuwe geschiedenis.
modestamente, avv bescheiden, zedig. eenvoudig; matig.
modestia, I zedigheid, bescheidenheid, ingetogenheid.
modesto, agg bescheiden. eerbaar. zedig,
fatsoenlijk. eenvoudig; matig (van prijs).
modieita, f geringheid. matigheid (v. prijs).
modi co, agg matig, gering. billijk (van
prijs).
mOdi'flea, I wijziging, verandering.
modifiea'bile, agg voor wijziging vatbaar.
modifleare, vt wijzigen, veranderen; matigen; temperen. verzachten.
modifleativo, agg wijzigend; bepalend. beperkend. verzachtend.
modifleazione, I wijziging; beperking, verzachting, tempering.
modiglione, m A kraagsteen. neut; versiering aan kroonlijst.
modlne, mAzie modano.
modlno, m aangename manieren, beminnelijk gedrag; a '"'-'. zachtjes aan.
modista, I modiste. hoedenmaakster; modemaakster.
modo, m aard. manier. wijze. gewoonte; gebruik. vorm; methode; spreekwijze; J'
toonaard; middel; (Gram) wijs (v. werkwoord); '"'"' basso. gemeene, lage uitdrukking; modi da eontadino. boersche manieren; '"'"' di dire. manier van spreken; uitdrukking; aver modi. middelen hebben,
rijk zijn; non c' e '"'"' di persuaderlo. het is.
niet mogelijk (er bestaat geen middeI)
om hem over te halen; lare a '"""-'. bedachtzaam. voorzichtig te werk gaan; lare a '"'"'
di qd, zich naar iemands zin gedragen.
iem. gehoorzamen; far a suo '"'"', naar zijn
eigen zin handelen; lare in '"'"' ehe ... , z66
handelen dat ... , het erheen trachten te
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lei den dat ... ; passar ogni '"'-', elke maat
te buiten gaan; par~, intoomen; a ~ di,
al ~ di, naar den aard van, op de wijze
van; a ~ e a verso, ordelijk, zooals het
behoort; a ~ d'esempio, bijvoorb~eld; a(of
ad) ogni ~,in elk geval; niettemlll, toch;
di ~ ehe ... , zoodanig, dat ... ; luor di ~,
overmatig, buitengewoon; in certo ~, in
zekeren zin; in cke ~? hoe zoo? waarom?
in nessun ~, op geenerlei wijze, in geenen
deele; in ogni ~, in elk geval; toch; hoe
het ook zij; ollre ~, buitenmatig; sopra
~, bovenmatig; (prov) a chi vuole non
mancan modi, waar de wiI is zijn ook de
middelen; Ie donne sana tutie a un ~, aIle
vrouwen zijn gelijk.
modula, t model, formulier; schrijfvoorbeeld.
modulare, vi .t moduleeren, met afwisselende stem zingen.
modulazione, I .t lllodulatie, stelllbuiging;
overgang in elkander (van tonen 01
kleuren).
modulo, m model, voorbeeld; forrnulier;
modulus (v. e. logarithmenstelsel & A);
eenheidsmaat; doorsnede (v. munt).
moerre, moerro, m moire, moor, gewaterde
zijcle.
moteta, t verstikkend gas, verpeste lucht 0/
uitwaseming; .l'i. stinkdier.
mofetieo, agg verstikkend, verpcstend,
pest-, stik-.
mogano, m mahoniehout.
moggiata, f hoeveelheid grond doe een mud
graan opbrengt, morgen.
moggio, m mud, schepel (oude maat); a
moggia, in menigte, groote hoeveelheid;
(prav) mettere la lucerna satta il ~, het
licht onder de korenmaat zettcn.
mogio, agg slaperig, versuft, suf; traag.
moglia'io, agg zeer gehecht aan zijn vrouw.
mo'glie, f (PZ: mogZi) vrouw, echtgenoote,
gemalin; menar ~, tot vrouw nemen.
moglietta, I lief, net vrouwtje.
mogogano, m mahoniehout.
mOia, f zoutwaterbron; (laag) tufsteen.
mOina, t vleierij, liefkoozing; lare moine,
vleien, aanhalen; koketteeren.
moinardo, agg vleierig, liefkoozend.
moineria, I liefkoozing, aanhalerij, gekoketMoise, m Mozes.
[teer.
mola, t molensteen; slijpsteen; l' vleeschklomp, vleeschboolll (in de baarmoeder);
'fSJ maanvisch.
mol are, agg maal-; dente "', maaltand, kies;
pietra ~, lllolensteen.
mo'leere, vi verzachten, temperen; kalmeeren; goeddoen.
MOldava, I Moldau (rivier).
Molda'via, I Moldavie.
Moldavo, 1m Moldavier; II m~, agg Moldavisch.

mole, f gtoot, ptachtig gebouw; groote machine; groote last, groot gewicht; omvang;
moeielijkheid; groote anderneming; groot
persoon; l'rfole Adriana, het mausoleum
van Hadrianus, Engelburg; lavara di gran
~, zeer omvangrijk, zwaar werk; piccolo
di ~, klein van omvang.
moleeola, I molecule.
mole col are, agg moleculair.
molenda, I maalge1d.
molestamento, m overlast, molestatie.
molestare, vt overlast aandoen, hinderen,
molesteeren.
molestatore, m plaaggeest, kweller.
molestia, I plagerij, overlast, hinder; kwelling, verveling.
mOlesto, agg lastig, hinderlijk, bezwaarlijk;
vervelend; drukkend, kwellend.
mOlinare, vi & vt snel in de rondte draaien.
molinaro, m molenaar.
molino, m molen; zie mulino.
molla, / veer, springvecr; veerkracht; lig
drijfveer; mol/e, pi tang, vuurtang; da
pigliar colle malie, tastbaar, in 't oogvallend; collello a ~,knipmes; materassa
a molle, springveeren matras; esser piit
bugiardo delle molle, eell doortrapte leugenaar zijn; la sua ~ e la vanita, zijn eigenlijke drijfveer is de ijdelheid.
moll are, I vt loslaten; II vi slap worden; ophouden, aflaten van; malla! $ los! laat
los (de touwen).
molle, I agg week, weekelijk; verwijfd; zinnelijk; slap, buigzaam; meegevend, toegeeflijk; lenig, zacht; vochtig, nat; ie
molli piume, pi de zachte veeren, het bed;
di sudore, nat van 't zweet; tessuto ""',
zacht, mollig weefsel; mettere in ~, te
weeken zetten; II sast m vochtigheid, natheid; zie ook molla.
molleggiamento, m elasticitei t, het meegeven, slapheid.
molleggiare, vi elastisch meegeven; buig-·
zaam zijn.
mollemente, avv week, slap, buigzaam & zie·
molletiere, t beenwindsel.
[malle.
molletta, I kleine springveer; mol/ette, pi
tangetje, pineet; lampeschaar.
mOllezza, t weekheid, zachtheid; lenigheid,
buigzaamheid; verwijfdheid; zwakheid
van karakter.
mollica, t broodkruim; fig flater, bol<.
molli'eehio, m slappe, moerassige bodem..
molli'celo, agg week, vochtig; slap.
mOllicone, I agg week, slap; nat, vochtig; II
sast m vuil, nattigheid.
mollificare, vt zacht maken, weeken; vel'
zachten; verdunnen.
mollificativo, agg zacht-, weekmakend.
mollifieazione, t weeking; het zacht, week
maken, worden.
molli'zia, mOIli'zie, t weekelijkheid; zinnef"'.I
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lijkheid; wellust; zelfbevlekking; ontuch- momenta, m I oogenblik; moment; 2 aan.
tige handeling.
leiding, eerste stoot; 3 moment (v. ekracht, v. e. koppel); 4 beteekenis, gemo\10, agg nat, vochtig.
wicht; 5 gunstige gelegenheid, gunstig
mo\1ore, mo\1ume, m natheid, vochtigheid
oogenblik; ,..., d' inerzia, traagheidsmo(door den regen).
ment; ,..., statico, statisch moment; aspetta
mo\1usco, I m weekdier; II agg week, slap.
un,...,/ wacht een oogenblik! cogliere il,..."
molo, m havendam, havenhoofd; pier; landde gelegenheid te baat nemen; questa e il
hoofd; golfbreker.
,..., di ... , dit is het gunstige oogenblik
molosso, m groote waakhond, dog; molossische versvoet ( - - - ) .
om ... ; lar""', van beteekenis, van belang
molte'pllce, agg veelvuldig.
zijn; a momenii, I dadelijk, binnen enkele
moltlcolore, agg veelkleurig.
oogenblikken; z soms; a momenii... a
momenti, nu eens ... dan eens; di gran (of
moltlflorlto, agg veelbloemig.
moltlforme, agg veelvormig.
grande) ,..." aanzienlijk, bel angrij k, van
moltlla'tero, agg veelzijdig.
groot gewicht; van veel invloed; di nessun
moltlloqulo, m woordenvloed; spraakzaam,..." zonder beteekenis; di poco ,..." van
heid.
weinig belang; in un ,..." in een oogmolti'loquo, agg spraakzaam; praatziek.
wenk; dadelijk, terstond; ogni ,..." voortmoltllustre, agg oud, bejaard.
durend, elk oogenblik; per il ,..." op het
moltl'paro, agg veer jongen tegelijk werpend.
oogenblik, nu; sui ,..." dadelijk, terstond.
molti'pllca, t versnelling (aan fiets).
mommo, m het drinken; drank (kinderuitmoltipllca'blle, agg vermenigvuldigbaar.
drukking).
moltlpllcando, m vermenigvuldlgtal.
Momo, m Momus, God van het lachen, van
moltlpllcare, I vt vermenigvuldigen, verden spot; fig spotter.
meerderen; II vi & ~rsi, vr zich ver- momordlca, t ~ balsemien.
menigvuldigen, toenemen; ~ in parole, mon, m afk. van monte, berg.
breedsprakig worden.
mona, I afk. van madonna.
moltlpllcatlvo, agg vermenigvuldigend.
monaca, t non, religieuse; bedwarmer, bedmoltiplicatore, m vermenigvuldiger.
depan.
moltlplicazlone, f vermenigvuldiging.
monacale, agg monniks-, klooster-.
molti'plice, agg veelvuldig; fiore ~, dubbele monacanda, t novice (in nonnenklooster).
bloem; numero ~, veelvoud.
mona care, I vi tot non maken; II ""'rsi, vr
moltipllcita, I menigvuldigheid, vee!heid.
non worden, in het klooster gaan.
mo'ltlplo, m veelvoud.
monacato, m monnikendom, monnikswezen.
moltlsonante, agg veer geluid voortbrengend, monace\1a, t jong nonnetje.
luid bruischend (de zee).
monache\1a, f jonge non; 2 witstaart,
moltltu'dlne, I menigte; groote hoeveelheid;
tapuit.
fig volk.
monachetto, m jonge monnik; slnithengsel,
molto, I num & agg veel, zeer veel; rijkelijk;
sluithaak; 3t tapuit.
groot; uomo di~ valore,man van veer moed; monachlna, f nonnetje; 2 kluit, sabelbek;
motte votte, dikwijls, vele malen; non c' e
monachine, pi vonkjes aan rand van
~ che l'ho veduto, 't is nog niet lang gesmeulend papier.
leden dat ik hem gezien heb; correr ~, monachino, I agg roodbruin, looikleurig; II
veer verschil, afstand zijn; ad anni non ci
sost m monnikje, blauwe plek; 2 goudcarre ,..." in jaren is er niet veer verschil;
vink.
esser da,..." veel beteekenen; di matti, zeer monachlsmo, m monnikendom, monniksvele; (prov) ,..., lumo e poco arrosto, veer
wezen.
rook en weinig gebraad, veer geschreeuw Monaco, m I Monaco (vorstendom); 2
en weinig wol; II avv (dikwijls): ai ~)
Miinchen (stad).
veel, zeer veel; zeer; in grooten·getale, in monaco, m monnik; 2 goudvink; .::.. makegroote hoeveelheid; ,..., bene, zeer goed,
laar; gevelspits; l'abito non fa il,..." de pij
zeer weI; ,..., maggiore, veer grooter;"'" pift,
maakt den monnik niet; tarsi ,..." monnik
vee! meer; amare ai ,..." zeer veel houden
worden, in het klooster gaan.
van; a air ,..." om veel te zeggen, op zijn monacucce, t pi ~ gewone zwaardle!ie.
hoogst; lavorare ,..." veel werken; so per ,..." monade, t monade, enkelvoudig wezen; eenweet ik veel; III sost m 't vele, veelheid,
heidi puntdiertje.
groote hoevee!heid, menigte; motti, PI monadelfo, agg ~ eenbroederig.
ve!en; molti e matti, zeer velen.
mona'ndrla, t ~ eenmannigheid.
momentaneamente, avv oogenblikkelijk, monarca, I (pi: monarchi) monarch, v~rst.
kortstondig, Voor 't oogenblik.
.
monarcale, agg monarchaal.
monarchla, f monarchie; ,..., universale, wemomenta'neo, agg kortstondig.
reldheerschappij.
Molucche, I pi Molukken.
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mona'rchieo I agg monarchaal' monarchistisch' II ;osl m monarchist.
monarc'hista m monarchist.
monasterial:, agg kloosterlijk, klooster-;
monniken-.

monastero, m klooster.
mona'stieo, agg klooster-.
Moneeni'sio m Mont-Cenis.
[deel.
moneherino'm stompje, verminkt lichaamsmonehino
verminkte, verminkt mensch.
moneo, I 'agg verminkt; eenarmig, eenhandig; lig verijdeld, ontgoocheld; II sost m

:n

verminkte, eenarmige.

monda'eeio, m slechte, booze wereld, tranendal.

mondamento, m reiniging, zuivering; ont,
bolstering, het schillen, het pellen_

mondana, I publieke vrouw, lichtekooi.
mondanamente, avv wereldsch, ijdel.
mondanita, f wcreldschgezindheid, wereldsche ijdelheid,

mondano, agg wereldsch, aardsch; ijdel;
wereldlijk; alia mondalla, zie mOlldallamellte_
mondare, vt zuiveren, reinigen; ontbolsteren,
schillen, pellen, doppen, schoonmaken
(groenten); lig schoonwasschen, reinigen,
mondatore, m ~triee, I reiniger, zuiveraar,
schiller, peller; -ster.
mondatura, f reiniging, zuivering; het schillen, pellen, ontbolsteren, doppen; afval
van doppen, schillen, hulzen &_
mondezza, f zuiverheid, reinheid, zindelijkheid; afval, vcegsel.
mondezza'io, m mestvaalt, mesthoop, vuilnishoop.
mondiale, agg wereldsch, wereld-; esposizione ~, wereldtentoonstelling; mercato
~, wereldmarkt.
mondi'glia, I afval, vuil, opveegsel; uitschot van zaad.
mondi'zia, f zie mondezza.
I mondo, agg gezuiverd; geschild, gepeld;
lig zui ver, rein.
2 mondo, m wereldo; heelal; lig menschen,
lieden, Yolk; samenleving; aardbol, lichaam, bol; l'altro ~, de andere wereld,
het doodenrijk; ~ antico, oude wereld; ~
assassino! beroerde boel! il bel ~, de
fijne, beschaafde wereld; ~ bello! > een
fijne wereld! een mooi boeltje! ~ birbone! ~ cane! lamme, beroerde boel!
mondi ceZesti, pi hemellichamen; un ~ di
cose, een menigte, een hoop dingen; donna
di ,..." publieke vrouw, lichtekooi; lisico, de physieke, waarneembare wereld;
giro del~, omwenteling der aarde; it gran
~, de groote, voomame wereld; delle
idee, gedachtenwereld; impero del - , wereldheerschappij; mal ~, hel; mezzo - ,
de halve wereld, zeer veel menschen;
,.... muliebre, vrouwentooi vrouwenor-
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schik; ,.... santo! een mooie wereld! een
mooie boel!; uomo di ,..."" man van de
wereld; non aver ,..."" geen wereldkennis,
geen ervaring hebben; c' e molto ,..."" er is
veel volk; da che il,...", e,..."" zoolang de wereId bestaat; mettere al - , ter wereld
brengen; parere la line del ~, F een hondenweer zijn; tornare al ~, weder opstaan; weer in de wereld terugkecren
(monnik); a (of in) capo al,..."" aan 't
einde der wereld.
moneHeria, I schelmerij; kwajongensstreek.
moneHesco, agg kwajongensachtig, straatjongensachtig, baldadig,
monello, m straatjongen, deugniet, schelm.
moneta, I geld; munt; muntstuk; muntgebouw; ,...", bianca, zilvergeld; carta ~, papieren geld; ,...", corrente, gangbare munt;
,...", spicciola, klein geld, pasmunt; ~ tosa,
gesnoeid geld; pagare della stessa - , met
geliike munt betalen.
moneta'ggio, m 't munten; muntslaan;
muntloon; muntrecht.
monetale, agg munt-.
monetare. vt munten, aanmunten.
moneta'rio, I agg munt-, monetair; geld-;
crisi monetaria, geldcrisis; legge monetaria,
muntwet; piede -..J, muntvoet; sistema ""'"-',
muntstelsel; II sost m munter; lalso ,...""
valsche munter,
monetato, I m gemunt geld; II agg gemunt;
carta monetata, papieren geld, muntbiljetten.
monetazione, I munting, aanmunting_
monfer(r)ina, I soort Ital. dans.
mongana, agg vitella ~, zuigkalf_
MongibiHlo, m Etna (vulkaan).
Mongoli, m pi Mongolen.
Mongolia, I Mongolie,
mongolieo, agg Mongoolsch,
mongolo. m I Mongool; II m~, agg Mongoolsch,
monile, m halsband; halssnoer, ambtsketen.
monimento, m zie monumento.
monismo, m monisme,
monito. m berisping, vermaning; berispend
schrijven.
monitor, m .t monitor.
monitore, m vermaner, raadgever; opzichter; staatscourant.
monitorio, m kerkelijke vermaningsbrief.
monizione, I vermaning, kerkelijke waarschuwing.
Monna, I vrouwe, gebiedster,
monna, f roes, dronkenschap; pigiiar la ,...""
zich bedrinken, een roes hebben,
monocolo, I m eenoog; monocle, oogglas; II
agg eenoogig, enkel (verrekijker).
monoeordo, m l' eensnarig speeltuig.
monocotm~done, agg ~ eenzaadlobbig.
monoeromato, I agg eenkleurig; II sost m
eenkleurige schilderij 01 teekening,
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monoculo, m monocolo.
monodla, f l' eenstemmig gezang.
monofiUo, agg It. eenbladerig.
monogamia, f huwelijk met een vrouw.
monogamo, agg monogaam, slechts met
Mne vrouw gehuwd.
monografla, f monographie, verhandeling
over een enkel persoon of onderwerp.
monogramma, m monogram, naamcijfer.
monolco, agg It. eenhuizig.
monollto, m monoliet, voorwerp (zuil, gedenkteeken &) uit cen steen.
monologo, m monoloog, alleenspraak.
monomania, f monomanie, waanzinnighe,d
op Mn enkel punt; vaststaand waandenkbeeld.
monomanl'aco, I agg met monomanie behept; II sost m monomaan, lijder aan een
idee fixe.
monometallismo, m muntstelsel met een
enkelen standaard (goud 01 zilver).
monometro, agg uit slechts cen versvoet
bestaande.
monomlo, m eenterm, monomium.
monopetalo, agg It. met een bloemblad.
monoplano, m ~ eendekker.
mono polio, m monopolie; uitsluitend recht
(van verkoop); alleenhandel.
monopolizzare, vt monopoliseeren, voor zich
opeischen, geheel in beslag nemen.
monosiUa'blco, agg Mnlettergrepig.
monosi'llabo, m eenlettergrepig woord.
monotelsmo, m monotheisme, cengodendom.
monotelsta, m mona theist, eengodendienaar.
monotonia, 1 eentonigheid.
monotono, agg eentonig.
mons, zie monte.
monslgnore, m monseigneur, hoogwaardigheid (tite! van kardinalen)
monsone, m moesson.
monta, 1 het dekken (v. paarden, stieren);
stoeterij, fokkerij; ook: berijder (op wedren).
montagna, f berg, gebergte, bergketen:
montagnoso, agg bergachtig.
montagnuolo, I agg op de bergen wonend;
berg-; II sost m bergbewoner.
montamento, m bestijging, beklimming.
montanaro, I agg berg-; II sost m bergbewoner.
montanello, m ~ kneu, hennepvink.
montanino, I agg berg-; II sost m bergbemontano, agg bergoo
[woner.
montante, m bedrag; houw, slag bovenop; II
agg stijgend, klimmend &.
montare, I vi stijgen, rijzen, omhooggaan,
klimmen op; wassen, rijzen (rivieren,
waterstand); zich verheffen (boven den
horizon), opgaan (hemellichamen &); toenemen, aangroeien, aanwassen; in prijs
stijgen, duurder worden; bedragen, be-
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loopen (rekening, geldsom); van belang
zijn, beteekenen; ,...., a cavallo, te paard
stijgen; ~ in collera (in bestw,), woedend
worden; non manta, 't doet er niets toe,
't beteekent niets; non manta il pregio di ... ,
't is de moeite niet waard om; ~ in sella
opstijgen; "" in superbia, trotsch worden,
trotsch zijn op; montino, signori! instappen, heeren!; II vt bestijgen, beklimmen;
dekken, bespringen van fokdieren; monteeren, in elkaar zetten (machine &); opwinden (uurwerk); opmaken (een hoed);
inrichten (een kamer, woning); klutsen,
kloppen, slaan (eieren, room); ~ il capo
a uno, iem. het hoofd op hoI brengen; ""
un cavallo, een paard berijden, rijden;
"" la guardia, de wacht betrekken; ~
una scala, een trap bes tij gen.
montata, 1 't opstijgen; stijging; opgaande
weg; hoogte.
monta'tiIe, agg bestijgbaar, beklimbaar.
montato, agg bereden; bene~, goed bereden;
goed voorzien, goed ui tgerust, ingericht.
montato'lo, m treeplank; trede (v. rijtuig);
step; krukje 01 steen om gemakkelijk te
paard te stijgen.
montatore, m monteur, opmaker; dekhengst.
montatura, 1 bestijging, dekking; montuur,
invatting (van een juweel); opmaking, inrichting, monteering, opsteUing; rijdier.
monte, m berg; hoop; menigte, mass a;
catena di monti, bergketen; ,.-.. di Pieta,
bank van leening; andare a ,.-.., mislukken,
verijdeld worden; a monti, in groote hoeveelheid; in un "", op een hoop, dooreen;
(prov) i manti stanno fermi e gli uomini
camminano, bergen en dalcn ontmoeten
elkander niet, maar menschen weI; ogni
"" ha la sua vaile, na regen komt zonneschijn; zie ook mare.
Monte Bianco, m Mont-Blanc.
Montenegro, m Montenegro.
monticello, m heuveltje, bergje; hoopje.
montone, m h ram; !!1 Ram; X stormranl;
straatstamper, stampblok; stijfkop; oudFransche munt; salta del ,.-.., bokkesprong,
het bokken (v. e. paard).
montonino, agg rams-, schape-.
montuositil, f bergachtigheid, heuvelachtigheid.
montuoso, agg bergachtig, heuvelachtig.
montura, 1 ~ uniform.
monumentale, agg monumentaal; zeer
groot, grootsch.
monumento, m gedellkteeken, monument;
groot, openbaar gebouw.
I mora, 1 It. moerbezie; ,.-.. prugnola,
It.
bra am.
2 mora, 1 uitstel; achterstalligheid; achterstand; essere in "", achterstallig zijn (in
betaling); mettere in ,.-.., fi aanmanen,
sommeeren tot betaling.
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3 milra, t morraspel, zie morra.
4 milra, f hoop (steenen, takken, rijshout).
5 milra, f Moorsche (vrouw); negerin.
moraccbluillo, agg donker, zwartachtig.
moraluilla, t ~ moerbezie.
morale, I agg moreel; zedelijk, zedenkundig;
zeden-; II sost m moraal, zedenleer; leer.
moralegglare, vi zie moralizzare.
morallsta, m zedeleeraar; schrijver over de
zeden, zedepreker.
morallta, f zedelijkheid; zedelijk, fatsoenlijk
gedrag; moraal, zedeles (v. e. fabel &).
morallzzare, I vi moraliseeren, zedepreken
houden, zedelessen geven; II vt zedelijk
verbeteren, zedelijk maken; de les lezen.
morallzzazlone, f verzedelijking, zedelijke
verbetering; zedepreek.
moral mente, avv zedelijk, moreel.
morato, agg zwart, donker (als een moerbei,
braam).
moratilrla, t t't moratorium, uitstel van
betaling (v. schulden), surseance van beMora'vla, f Moravie.
[taling.
Moravo, I m Moravier; II m-, agg Moravisch; Iratello ,.." Hernhutter.
morbldamente, avv week, zacht, mollig.
morbldezza, f weekheid, slapheid, zachtheid,
toegeeflijkheid; (Pitt) molligheid, teederheid (v. 't vleesch).
milrbldo, agg week, zacht, mollig, malsch;
wellustig; T ziekelijk, ziekte-.
morbldume, m > weeke, papperigc massa;
dikke modder.
morbl'fero, morbl'flco, agg ongezond, schadelijk, ziekmakend.
morblIlo, m T mazelen.
milrbo, m (besmettelijke) ziekte; pest; peststank; plaag, nood; verdorvenheid; ,..,
asiatico, cholera, pest; ,.., gallico, syphilis;
- regio, geelzucht; - sacro, vallende
ziekte; - virgineo, bleekzucht.
morboslta, t ziekelijkheid; ziektctocstand.
morboso, agg ziekelijk, ziekte-.
milrcbla, I bezinksel van olie.
morcbloso, agg troebel (olie).
morda'ccbla, f knevel, mondprop; muilkorf;
neusriem (v. paarden).
mordaee, agg bijtend, scherp; vinnig, bits.
mordacita, t inbijtende eigenschap; scherpte;
bitsheid.
mordimte, I agg zie mordace; II sost m
bijtmiddel, beits; verguldsel, mordant.
milrdere, I vt bijten; steken (insecten); kwetsen, krenken; - ii/reno, op den stangbijten, zich verbij ten; ,.., la polvere, ,.., la terra,
in 't zand bijten, vallen, sneuvelen; II vi
bijten, ingrijpen; pakken (v. e. anker); III
vr -rsi Ie dita (of Ie mani), bitter berouw
hebben; ~si la lingu::/" zich op de tong
bijten.
mordlcare, vi bijten, branden, steken (van
wonden).

mormoratore

mordleatlvo, agg bijtend, brandend, stekend.
mordlmento, m beet, het bijten; krenking,
kwetsing (door woorden); het grieven.
morditore, m bijter; hekelaar, grievend per.
soon.
morella, I ~ zwarte nachtschade.
morello, I agg zwartbruin; II sost m zwart
paard.
I morena, f iSJ moeraal, murene.
2 morena, I moraine, gletscherwal.
morente, I agg stervend; II sost m stervende.
moresca, I Moorsche dans.
moresco, agg Moorsch.
moreto, m moerbezienboomgaard.
moretta, 1 Moorsch meisje; halfmasker; 3!
tafeleend.
moretto, I agg zwart, donkerkleurig; II sost
m jonge Moor; negerknaap.
Morteo, m Morpheus.
morflna, I morphine.
morflnlsmo, m verslaafdheid aan morphine,
morphinevergiftiging, morphinisme.
morflnlsta, m morphinist, verslaafde aan
morphine.
morflnomanla, I verslaafdheid aan morphine.
morfologla, I morphologie; ~ gedaanteleer;
(Gram) leer der woordvorming.
morfolilglco, agg morphologisch.
morgana'tleo, agg morganatisch.
morglano, m ~ soort donkere druif.
moria, I sterfte, besmettelijke, doodelijke
ziekte.
morlbondo, I agg zieltogend, stervend; wegstervend; II sost m itervende.
morl'ccla, I ruine, steenhoop.
morlgerare, vt mores leeren, de les lezen.
morlgeratezza, f welopgevoedheid, goede
zeden.
morlgerato, agg welopgevoed, goed gema. nierd.
morlgiana, I 3! fluiteend.
morlgllone, m 3! kuifeend, kamduiker.
morlone, m III stormhoed; berenmuts (der
grenadiers).
morlre, vi sterven, doodgaan; wegsterven
(van tonen); - di desiderio, van verlangen verteren, verkwijnen; - di lame,
verhongeren; - di morte naturale, een
nf!tuurlijken dood sterven; ,.., di qd, F
doodelijk verliefd zijn op iem.; ,.., di
rabbia, vergaan van woede; - di sete,
versmachten van dorst.
morlturo, agg ten doode gewijd, tot sterven
Mormonl, m pi Mormonen.
[bereid.
mormoraccblare, vi kwaadspreken, lasteren.
mormoramento, m gemompel, gemopper,
gemor; kwaadsprekerij, laster.
mormorare, vi (& vt) mompelen, murmelen;
morren, mopperen; kwaadsprekeu.
mormoratore, m mopperaar, morder; kwaadspreker.
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mormorazione, f zie mormoramento.
mormoreggiare, vi murmelen, ruischen
(beekjes); mompelen; kwaadspreken.
mormore'Yole, agg murmelend, mompelend.
mormorlo, m gemurmel, gemompel, gemopper; blaam, berisping; klacht.
I moro, I agg gebruind, zwart, donker;
Moorsch; II sost m Moor; neger.
2 moro, m !f. moerbezieboomj braamstruik.
moroide, I
aambei.
morosita, f verdrietelijkheid, gemelijkheid,
knorrigheid, somberheid.
I moroso, agg verdrietig, gemelijk; langzaam, traag; nalatig, achterstaIlig, lui in
de betaling.
2 moroso, m minnaar, zie amoroso.
morra, f morraspe!.
morsa, f A wachtsteen, vertandsteen; ~
bankschroef; neusknijper (v. paard).
morsecchiare, vt aanbijten, knabbelen; bijten.
morselletto, m beetje, hapje, brokje; pi!.
morsello, m beetje, hapje.
morsetto, m kleine bankschroef, klemschroef.
morslcare, vt bijten, steken (v. insecten &);
knabbelen.
morsicatura, f beet, prik.
I morso, m beet; steek; smart, pijn; gewetenswroeging; hap; bit, stang (v. paarden);
toom; dare di ~, bijten; porre il ~ a qd.,
iem. den toom aanleggen, iem. bedwingen;
provare il ~ del lupo, honger, ellende
leeren kennen.
2 morso, p pass & agg gebeten.
morsura, I beet; steek; bijtende, brandende
pijn.
morta, f do ode, doode vrouw.
mortadella, f Ita!. metworst.
morta'lo, m vijzel, mortier; X mortier;
smeltoven; pestare(of battere) I' acquanel~,
nuttelooze, vergeefsche moeite doen.
mortale, I agg sterfelijk, doodelijk; dood-,
sterf-;lIsost m sterveling; i mortali, pi de
stervelingen, de menschen; peccato ~,
doodzonde; salto ~, halsbrekende sprong
salta mortale.
mortaletto, mortaretto, m los schot (voor
vreugdebetoon &), knalbus.
morta\lta, f sterfelijkheid, doodelijkheid,
sterfte; sterftecijfer.
'
mortal mente, avv doodelijk.
mOrte, f dood; sterven; afsterven; overlijden;
verwe1ken, vergaan; vernietiging, ondergang; kommer; ~ civile, verlies der burgerlijke rechten; ,...- eterna, eeuwige verdoemenis; a vita e a~, op leven en dood,
voor altijd; bastonare a ~, doodranselen;
essere in lin di ~, den dood nabij zijn, op
't punt van sterven zijn; mettere a ~, ter
dood brengen; mori di mala ~, hij kwam
op treurige wijze om; odiare a ,...-, doode-

lijk haten; (prov) la ,...- del lupo e la salvezza delle pecore, den een z'n dood is den
ander z'n brood; contro la ,...- non c' e
muro torte, tegen den dood is geen kruid
mortella, I !f. mirt.
[gewassen.
morti'cclo, agg doodsbleek, halfdood.
mortielno, m dood kind, kinderlijkje.
morti'fero, agg doodelijk, doodaanbrengend.
mortifieante, agg vernederend, grievend,
krenkend; RK verstervend.
mortifleare, I vt versterven, kastijden (het
lichaam); verzwakking; krachtbeneming;
ongevoelig making; krenking, verne dering, verdeemoediging; ~ i colori, de kleuren dempen; II ,....,rsi, vr zich versterven,
het lichaam kastijden; zich vernederen;
afsterven.
mortifieatiYo, agg verstervend; dempend;
vernederend, krenkend.
mortifleazlone, I kastijding; krenking, diepe
vernedering; 't afsterven (v; vleesch); RK
versterving, dooding.
mortlgno, agg bleek, doodsbleek, vaal.
morto, I p pass & agg gestorven, dood;
acqua morta, stilstaand water; citta marta,
doode, afgestorven stad; danaro~, dood
kapitaal (dat geen rente oplevert); ~ di
jame, doodarm; letlera morta, doodeletter;
lingua marta, doode taal; nato ~, doodgeboren; palla morta, matte kegel; sentinella marta, X verloren post; stanco ~,
doodmoe; cadere, cascar ~, doodvaIlen;
son~! 't is gedaan met mij!; meltersi per
'" a... , alles erop zetten om ... ; II sost m
doode, overledene; het doode; dood kapitaal; un '" che cammina, een wandelend
lijk; un '" di lame, een hongerlijder;
giorno de' morti, Allerzielendag; guardare il "', een doodelijk stilzwijgen
bewaren; it ,.... mangia il vivo, het onverkocht geblevene verslindt aIle winst;
parere un "', er uitzien als een lijk.
mortorio, m lijkplechtigheid; fig dooie, saaie
boe!.
mortua'rio, I agg dood-, lijk-, sterf-; lede
mortuaria, doodceel, akte van overlijden;
stanza mortuaria, sterfkamer.
morvlglione, m
windpokken.
Mosa, f Maas (rivier).
mosaleista, m mozaYekwerker.
mosa'ieo, m mozaYek, mozaYekwerk; lig
bont mengsel.
Mosambieo, m Mosambique.
mosca, f vlieg; moesje; mouche, zwart
(schoonheids)pleistertje; (behaarde) moedervlek; "'cavaltina, paardenvlieg, brems;
'" cieca, blindemannetje; ,...., di Milano,
Spaansche vlieg; non gli si posano mosche
sui nasa, hij laat niet met zich gekscheren;
levarsi la '" del nasa, niet met zich spot ten
laten, geen scherts verstaan; saltar la ,....,
(al naso), toornig, boos worden.
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tnoto

mostacclata, 1 P ootveeg.
Mosca, 1 Moskau.
mosta'celo, m P gezicht, smoel, snoet; ook:
moscadella, f ~ muskadelpeer.
snor.
moscadello, m ~ muskadeldruif; muskaatmostacclone, m P oorveeg.
wijn.
moscado, I m muskaatwijn; ~ muskusdier; mostacciuolo, m soort amandelgebak.
muskus; II agg muskaat-; noce moscada, mosta'ia, f soort zetr zoete wijndruif.
mostarda, f mostetd.
muskaatnoot.
mosca'io, m zwerm vliegen; fig onaange- mostardlera, f mosterdpot.
mosto, m most (v. drl1iven).
.
name, lastige zaak.
moscai(u)ola, f vliegenkast; vliegennet (voor mostra, 1 teeken, voorteeken; uiterlijk ver
paarden).

moscardino, m~ hazelmuis; muskusballetje,
muskaatkoekje; OJ fat, saletjonker.

moscardo, m }, tersel: mannetje v. sperwers &.

mosca tello, m zie moscadeUo.
moscato, agg muskaat-; gevlekt, bont (v.
paarden); noce moscata, muskaatnoot.

moscerino, m mug; montare il ~ (al nasa),
boos worden; pigUare il ~, den neus optrekken.

moschea, f moskee.
moschere'ccio, agg vliegen-.
moschetta, f vliegje; OJ pijltje.
moschettare, vt doodschieten (met het gemoschettata, f musketschot.
[weer).
moschettato, agg gevlekt, gespikkeld.
moschettiere, m X musketier.
moschetto, m OJ musket; X karabijn, buks.
moschettone, m veerende haak (b. v. aan
horlogeketting),
queton.

karabijnhaak,

mous-

moschicida, agg indeci vliegencloodend; preparato ---, vliegenvergif.

mosclama, mosclame, f gezouten tonijn.
mo'selo, agg murw, week, slap.
mosclone, m azijnvlieg; fig clrinkehroer.
moscone, m bromvlieg, vleeschvlieg; drekvlieg.

Moscovla, 1 Moscovie, Ruslancl.
Moscovita, m Moscoviet.
Mose, m Mozes.
Mosella, f Moezel.
massa, f beweging; opgewondenheid; aandrift; verzakking (van een gebouw); zet
(in schaak- en damspel); (~ di corpa),
ontlasting, stoelgang; ~ spruit, loot;
masse, pi start, het loslaten (v. renpaarden); afrijpaal; onbeleefde, nijdige gebaren 01 woorden; X legerbeweging; ~
d'arme, oorlogstoerusting; dar la ~, in
beweging zetten, op gang brengen; essere
suUe masse, op het punt staan van... ;
pigliar Ie masse, in beweging gaan, zich
in gang zetten; prendere Ie masse Sit un
pensieTa, van een gedachte uitgaan; non
pater stare aUe masse, zich niet kunnen
inhouden.
mosso, p pass van muovere.
mossollna, f neteldoek, mousseline.
mosta'cchlo, m snor; mostaccki, pi groote
knevel, snorrebaard.

toon; uitstalling; uitstalkast; monster,
proef; X wapenschouwing, parade; stand
op tentoonstelling of jaarbeurs; wijzerplaat (van uurwerk); opslag, uitmonstering (aan uniform); andare a ~, zich aanmelden (v. bedienden) essere in~, te kijk
zijn, uitgestald zijn; far ~ di, ten toon
spreiden, te koop loop en met; doen alsof;
zich houden alsof; far bella ~, zich mooi
voordoen; een goedc ftguur slaan; met.
tere in ~, uitstallen, tentoonstellen.
mostra'bUe, agg toonbaar.
mostrare, I vt toonen, aantoonen, wijzen,
laten zien, voorleggen; leeren, onder·
richtcn; bewijzen, te .kennen geven; II vi
zich houden of, doen alsof, denschijn
hebben; klaar, duidelijk, blijkbaar zijn;
~ la fronte a qd, iem. het hoofd bieden;
--- a dito, met den Yinger aanwijzen; dui·
delijk aantoonen; III ~rsi, vr zich ver·
toonen, zich zien laten; in 't oog vallen.
mostrativo, agg zie dimastrativo.
.mostreggiato, agg van opslagen voorzien.
mostregglatura, f opslagen, kleppen, patjes,
uitmonstering (aan uniform).
mostrlno, m wijzerplaat (v. horloge).
mostro, m (wan)gedrocht, monster, ondier.
mostruosamente, avv gedrochtelijk, mono
sterachtig.
mostruositii, 1 monsterachtigheid, gedrochtelijkheid; mismaaktheid; monsterachtige
daad.
mostruoso, agg monsterachtig, gedrochtelijk,
mismaakt; afschuwelijk; zeer groot.
mota, 1 slijk; modder.
mota'cclo, m modderig terrein, natte grond
motivare, vt motiveeren, gronden aanvoeren,
met redenen omkleeden; aanvoeren.
motivo, I m motief, beweegreden, grond;
drijfveer; t muzikale gedachte, leidende
melodie, motief; (Pitt) onderwerp (v. e.
schilderij); di proprio ~, uit eigen beweging, uiteigen aandrift; in (of per) cke-?
om welke reden? waarom?; II agg bewe·
gend; beweeg-, drijf-.
moto, m beweging; beweegreden; aandrift;
lichaamsbeweging; .- perpetuo, perpetuum mobile, eeuwigdurende beweging;
~ politico, oproer; di ~ proprio, uit eigen
beweging, vanzelf; .- del sangue, bloedsomloop; far del ~, beweging nemen;
mettere in .-, in beweging stell en. ,

motocicletta
motocicIetta, t motoclclo, m motorrijwiel,
motorfiets.
motoproprio, m zie motuproprio.
motore, I m bewerker, oorzaak; aanstoker;
~ motor; (( agg bewegend, beweeg-; lorza
motrice, beweegkracht.
motorio, agg bewegend, beweeg-.
motoso, agg slijkerig, modderig; lig gemeen,
laag.
motrl'glia, I motrl'gllo, m slijk, vuiJ, modder.
motta, t bergstorting, aardstorting.
mottegge'vole, agg spot tend, foppend.
motteggiamento, m fopperij, voor den gekhouderij.
motteggiare, I vt foppen, bedotten, voor den
gek houden, bespotten; II vi gekheid
maken, grappen, moppen verkoopen.
motteggiatore, m ~trice, I spotter, grappenmaker, spotvogel, moppentapper; oster.
motte'gglo, m spotternij; grap; scherts;
geestige zet.
mottetto, m grap, geestig gezegde; t motet,
kort meerstemmig kerkgezang.
motto, m grap, scherts, geestig gezegde;
motto, zinspreuk, kenspreuk; devies; lar
~ a uno, iem. aanspreken, iem. bezoeken
om hem te spreken; late ~! denk eens
aan!; non lar ~, geen woord kikken.
motuproprio, m uit eigen beweging, vrijen
wil gegeven verordening (v. paus olvorst).
movimte, I m beweegreden, -grond; drijfveer; aandrift; II agg bewegend.
movenza, I beweging; houding, lichaamshouding, tournure, wending.
movere, zie muovere.
movi'bile, agg beweeglijk, beweegbaar; gewillig, volgzaam.
movlmento, m beweging; opgewondenheid,
aandoening; onrust; oproer; verandering;
aandrift, aanleiding; drijfwerk (v. machine); raderwerk (v. klok); $ omzet;
bedrijf; X troepenbeweging.
Mozambico, m Mozambique.
mozlone, I beweging; motie, voorstel;
d'ordine, motie van orde.
mozzamento, m verminking; afsnijding; afkorting.
mozzare, vt verminken, afsnijden, scheiden,
verwijderen; verkorten, afkorten; afbreken (in 't gesprek); ~ il respiro, den adem
benemen.
[afval.
mozzatura, I afsnijding, afsnijdsel, snippers,
mozzetta, I bisschopsmanteltje.
mozzicare, zie smozzicare.
mozzlcoda, m indecl kortstaart.
mozzicone, m stomp, romp; stompje, eindje.
I mozzo, agg verminkt, afgesneden; gekort.
2 mozzo, m stalknecht; loopjongen;
J,.
scheepsjongen.
mozzo, m blok, stuk (metaal&); klokkebalk; homp, stomp; ~ della ruota, radnaat.

mulattiere
mozzone, m touwtje aan zweepkoord.
mozzorecchl, m kortoor (hond, paard);
schurk, rechtsverdraaier.
mucca, I melkkoe.
mu'cchio, m hoop, stapel; mijt (hooi);
menigte.
mucco, & zie muco &.
mucidltii, I slapheid, weekheid, schimmeligheid, mufheid.
mu'cido, agg slap, week; schimmelig, bedoryen; verschaald.
muclIla'ggine, I ~ plantenslijm, gom.
mucillagginoso, agg If. slijmerig, gomachtig.
muco, m (taai) slijm.
[righeid.
mucositii, I slijmstof; kleverigheid, slijmemucoso, agg slijmig, slijm-; kleverig.
muda, I 't ruien; verharen; vervellen (v.
slangen); afwerpen van het gewei (herten);
ruitijd.
mud are, vi ruien, verharen, vervellen.
muezzlno, m muezzin, uitroeper der biduren
van de minarets.
muffa, I schimmel; schimmelige, dnffe reuk;
het uitslaan V. muren; lig trots, opgeblazenheid, verwaandheid; prendere la
~,
schimmel en, schimmelig worden;
saper di "-', dnf, schimmelig rieken,
smaken.
muffare, vi beschimmelen, uitslaan.
muffettlno, m opvliegend, lichtgeraakt persoon, driftkop.
muff/one, m ~'" monflon, Sardinisch bergmu'ffido, agg beschimmeld.
[schaap
muff/re, vi beschimmelen.
muffo, agg beschimmeld, muf.
muffositii, I hooghartigheid, trots.
muffoso, agg trotsch, hooghartig, opgeblamuflone, mufo m zie multione.
[zen.
mUfti, m mufti, Mahomed. geestelijke.
muggente, agg loeiend, bnlkend; huilend.
mugghiamento, m geloei, gebulk (v. vee).
mugghlare, vi loeien, bulken (vee); loeien,
huilen (wind, storm).
mu'gghio, m geloei, gebulk (vee); gebrul
(v. pijn, v. d. zee); gehuil (storm).
mu'gglne, m iEJ harder.
muggire, vi zie mugghiare.
mugglto, m zie mugghio.
mugherlno, m If. soort jasmijn.
mughetto, m If. lelietje van dalen;
spruw.
mugna'lo, I m molenaar; 1- soort meeuw; II
agg molen-.
mU'gnere, vt zie mungere.
mugolamento, m gejank, gekerm, gehuil.
mugolare, vi huiJen, janken, kermen; keffen.
mugollo, m aanhoudend gejank, gekef, gejammer.
mula, t I muilezelin; 2 muil, pantoffel.
mula'cchla, t J. bonte Kraai.
mula'gglne, t koppigheid, eigenzinnigheid.
mulattlere, mUiattlero, I m muiJezeldrijver;
II agg muildier-, muiJezel-.
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mUlatto. I m mulat; II agg mulatten-.
mulesco. agg muildier-. muildierachtig.
mullebre. agg vrouwelijk. vrouwen-.
mulinare. I vi peinzen. zwaar nadenken;
droomen; II vt ronddraaien. doen ronddwarrelen; gedachten koesteren.

mulinello. m molentje. kleine molen; handmolen; wervelwind; draaikolk; hoos; sleutel boor; fig in trige. kui perij.
I mulino. m molen; ~ ad acqua. watermolen; '" a vento. windmolen; (prov) chi e
prima al ~ e prima mac ina. die het eerst
komt het eerst maalt.
2 mulino. agg muildier-. muildierachtig.
mullo. m iSJ zeebarbeel.
mulo. m muilezel; muildier; fig bastaard.
onecht kind; F koppig mensch.
mulso. agg met honig vermengd (water.
wijn).
multa. f (geld)boete. geldstraf.
multare. vi beboeten.
multl~. zie molti-.
multi colore. agg veelkleurig.
multlforme. agg veelvormig.
multipllcare. vt zie moltiplieare.
mu'ltlplo. I m veelvoud; II agg veelvuldig.
mu'mmla. f mummie; fig zeer mager. uitgedroogd mensch.
mummlfieare. I vt tot mummie maken; II vi
(tot) mummie worden, mummificeeren.
uitdrogen.
mummlfieazione. f verandering in een
mummie, indroging.
mu'ngere. vt melken; fig uitzuigen. uitpersen.
mungltore. m -ora. f melker-; melkster.
munlelpale. agg gemeentelijk. gemeente-;
stedelijk; guardia - . politieagent; con. siglio -. gemeenteraad.
munielpalita. f gemeentebestuur; stedelijke
overheid; stadsgebied.
munlel'plo. m gemeenteraad; gemeentebestuur; gemeente.
munlflcente. agg milddadig.
munlflcenza. f milddadigheid.
munl'fieo. agg milddadig
munlre. I vi (di qe) voorzien van. uitrusten
met, verzorgen; X bevestigen, versterken; II "'rsi. vr zich verschaffen; -rsi
di qc. zich van iets voorzien.
munlzlonare. vt van munitie-. levensmiddelen voorzien.
munlzione. f X bolwerk. verschansing; _
(da guerra). krijgsbehoeften. munitie; _
da bocca.levensmiddelen; cassone da munizioni, X munitiecaisson.
munto. I p pass (van mungere) gemolken; II
agg droog, dor. uitgemergeld.
muovere. I vi bewegen. in beweging brengen;
fig aanleiding geven. aansporen aandrijven, aanzetten; veranderen; werken
(geneesmiddelen); '" acclIse contro qd, een

muro

aanklacht tegen iem. indienen; il
bollore. beginnen te koken; '" il corpo
ontlasting teweegbrengen; ~ dubbio a qc.
twijfel koesteren over iets; ~ un dubbio.
een twijfel opwerpen; - a ira. tot toorn
prikkelen; ~ lite a qd. iem. een proces aandoen; '" a Pieta. tot medelijden stemmen.
bewegen; - una questione. een vraag opwerpen; - la voce de stem verheffen; II
vi It: uitbotten. ontkiemen; tanden krijgen; ,.... da. uitgaan van. ontspringen.
beginnen; ",da unluogo. een plaats verlaten; III "'rsi. vr zich bewegen; zich
verwijderen; -rsi a. zich gereed maken
tot; ",rsi a compassione. medelijden krijgen. zich tot medelijden laten bewegen;
muoviti di costi. maak dat je hiervandaan
komt; eppur si muove. en toch beweegt
zij zich.
mura. f pi stadsmuren.
mura'glla. f muur; vestingmuur; metselwerk.
muraluolo. I m ~ blauwe specht; )) agg
muur-.
murale. agg muur-, wando; carta "'. wandkaart; pittura "'. muurschildering.
muramento. m het metselen; metselwerk,
muurwerk.
murare. I vt metselen; ommuren. inmetselen; bouwen; - a secco. een muur bouwen
zonder kalk te gebruiken; fig eten zonder
te drinken; )) ",rsi, vr zich inmetselen.
zich opsluiten; ommuurd worden.
mura'rlo. agg metselaars-. metsel-.
murata. f citadel reduit; ..t. flank (v. oorlogsschip).
murato. agg ingemetseld; ommuurd; stevig
vastgemaakt.
muratore. m metselaar; franco "'. vrijmetselaar.
muratura. I metselarij, metselwerk.
murazzl. m PI gemetselde dijken langs de
lagunen bij Venetie.
murena. I i£J murene. moeraal.
mu'rla. I peke1water.
murla'tlco.agg zoutzuur bevattend; acido "',
zoutzuur; terra muriatica, bitteraarde.
murlato. m zoutzuur. zout.
murl'ecla, I los opgestapelde steenwal.
murlccluolo. m vooruitspringend stuk muur
om op te zitten; gemetselde bank (voor
een huis); stoep, trottoir.
mU'rlce. m purperslak.
mU'rmure. m gemurmel, geruisch.
muro. m (Pi muri & mura, f) muur. wand;
lig schutsw('er. verdediging; - divisorio of
di spartimento. scheimuur. tusschenmuur;
Ira (of in) quattro mura, binnen vier muren; battersi il capo nel "'. met het hoofd
tegen den muur, den wand loopen; chiudere
Ira quattro mura, in een klooster stoppen;
dire al "'. voor doove ooren sprekeu'

musa
musa, I muze; dichterlijk talent; dichtkunst;
Ie Muse, pi de Muzen.
musa'ico, I agg muzen-; 2 mozaiek-.
musardo, m Ieeglooper, treuzelaar; snuffelaar.
musare, vi Ieegloopen, niets doen, lanterfan ten; (rond)snuffelen.
musata, I het neusoptrekken; verachtelijk
gebaar, gezicht.
[kus-.
muschiato, agg naar muskus riekend; musmu'schio, I m musk us; ~ muskusplantje;
muskuskruid; .!li> muskusdier; II agg muskus-.
muschioso, agg mosachtig, met mos bedekt.
musco, m ~ mos.
muscolare, agg spier-; lorza ~, spierkracht.
muscolatura, I spierstelsel.
muscoleggiamento, m spiervorming, spierteekening (van beeld 01 schilderij).
mu'scolo, m I spier; 2 mossel (weekdier); 3
c:o stormdak.
muscoloso, agg gespierd.
muscoso, agg mosachtig, met mos bedekt.
museggiare, vi dichten.
museo, m museum.
musera'gnolo, m .!li> spitsmuis.
museruola, I muilkorf, muilband; neusriem
(van paard); mettere la ~, muilbanden;
fig het zwijgen opleggen.
mu'sica, I muziek; toonkunst; muziekkorps;
....., dell' avvenire, toekomstmuziek; ~ a
ballo, dansmuziek; ~ da camera, kamermuziek; battere la ~, de maat slaan; e
sempre la stessa ,..." 't is altijd hetzelfde
Hedje; mettere in ~, op muziek zetten.
musicale, agg muzikaal; muziek-.
musicante, m musicus; muzikant.
musicare, I vi musicecrcn, muzick makcn;
II vt op muziek zetten.
musiclsta, m toonkunstenaar, musicus; muziekkenner.
mu'sico, I m musicus; zanger; c:o ontmande
(zanger); II agg muzikaal.
musicomania, f muziekwoede; overdreven
lielde voor muziek.
muso, m snuit, snoet; gezicht, smoel; zuur,
boosgezicht; allungar it ,..." een mager
gezicht krijgen; far ,..." een boos gezicht
zetten, de lip laten hangen; een Jipje
trekken; lar un ~ lungo, een lang gezicht
",etten; rompere it ,..., a qd, iem. op zijn
gezicht slaan; toreere it ,..." zijn gezicht
verdraaien; neus optrekken (uit minachting &); a ,..., duro, vastberaden;
onverstoorbaar, onbeschaamd.
musollera, I zie museruola.
musone, I m pruiler, mokker; II agg pruilerig, pruilend, mokkend.
mU8oneria, I pruilerij, gemok.
muss are, vi mousseeren (wijn &). [doek.
mU'ssola, mussollna, f mousseline, netelml!st~cchl, m pl snor, knevel,

mutuazione
mustacchlno, m l! baardmees.
mustela, I .!li> wezel.
mu'stio, m zie muschio.
musulmano, m muzelman.
muta, t verandering, verwisseling; span
(paarden); X aflossing (v. wacht); gedaanteverwisseling; koppel (honden); stel
(kleeren, diamanten); paar; ,..., di porcellatM, porseleinen eetservies; ,..., a quattro,
viers pan; a,..., of a ,..., a ,..." afwisselend; in
onderlinge a£lossing; darsi la ---, elkaar
aflossen; ogni,..., e una caduta, ruilen is
huilen.
muta'blle, agg verwisselbaar; veranderlijk,
onbestendig, onstandvastig, wankelmoedig.
mutablllta, I veranderlijkheid, onstandvastigheid, wankelmoedigheid.
mutamente, avv stom, zonder te spreken.
mutamento, m verandering, verwisseling,
afwisseling; schommeling.
mutande, I pi onderbroek; ,..., da nuoto,
zwembroek.
mutare, I vt veranderen, verwisselen, wisselen;
anders aankleeden, verkleeden; ,..., easa,
verhuizen; ,..., Ie guardie, de wachten aflossen; ,..., paese, het land verla ten; ,...,
pensiero, van gedachten veranderen; ,...,
proposito, van plan veranderen; ~ registro, andere snaren opspannen; op andere
wijze te werk gaan; II vi veranderen, andus worden; III ""'rsi, vr veranderen, anders worden; van gedachten, gewoonten
veranderen; zich verkleeden; ruien, verharen.
mutazione, I verandering; wisseling; ver-,
omwisseling; mutatie; (,..., della voce) f
stemwisseling.
mute'vole, agg zie mutabile.
mutezza, I stomheid, sprakeloosheid.
mutllamento, m verminking.
mutllare, vt verminken; afzetten, afsnijden
(een lichaamsdeel); besnoeien.
mutllato, agg verminkt; besnoeid, afgcsnemutllazione, I verminking.
[den.
mu'tIIo, agg verminkt, geschonden; onvolledig (handschriften &).
mutismo, m stomheid; hardnekkig zwijgen.
muto, I agg stom, sprakeloos, stil;allamuta,
zeer zacht, bijna zonder geluid; II sost m
stomme.
mutolezza, I stomheid, sprakeloosheid.
mu'tolo, agg stom, sprakeloos; heel zacht.
mu'tria, I hooghartig, trotsch gezicht; trots;
brutaliteit, onbeschaamdheid.
mutuallta, I wederkeerigheid.
mutua mente, avv wederzijds, onderling.
mutuante, m geldschieter; woekeraar.
mutuare, vt geld uitleenen (tegen interest).
mutuata'rio, m geldnemer; geldl",ener.
mutuazione, m wederkeerigheid; weq~.zijqscbe ,uil,
-
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mu'tulo, m A vierkante kraagsteen aan
Dorisch kapiteel.
mu'tuo, I agg wederkeerig, wederzijdsch; II
sost m leening op interest.

N.
n (spr. uit: enne) m & f n; N.B. = nota belle,
let weI, merk het weI op; N.S. = Nostyo
Signore, Onze Reer.
nabab, nababbo, m nabob, Indiseh vorst,
zeer rijk mensch.
Nabueodonosor, m Nebukadnezar.
na'eehera, f parelmoer; zijde der kamdoebletten 01 zijdemossels; nacchere, f pi J
castagnetten, handklappers.
naceherlno, m I eastagnettenspeler; 2liefje,
snoetje, poesje.
[klein, kort.
na'ehero, m dwergje, krielkereltje; agg zeer
nacrite, m naeriet, parelmoerglimmer.
nadir, m r!1 nadir, voetpunt.
nafta, f naphtha.
naftalina, I naphthaline.
na'la, m naja, brilslang.
na'iade, naiade, I najade, waternimf.
nana, I vrouwelijke dwerg.
nanehlno, m nankin, lichtgele katoenstof.
nandu, m }o nandou, Amerik. struisvogel.
nanerottolo, m dwerg, dreumes.
nanfa, agg acqua ~, oranj bloesemwater.
nanna, f slaap, bedje (kindertaal); andare a
~, naar bed gaan; lar la ~, slapen.
nannu'fero, m ~ nenufar, waterlelie.
nano, 1m dwerg; II agg dwergachtig, dwerg-.
napea, I (Mit.) boschnimf.
napelio, m ~ monnikskap.
Napoleone, m Napoleon; n~ d'oro, gouden
Napoleon, twintigfrankstuk.
napoleonleo, agg Napoleontisch.
napoleonls!a, m aanhanger van Napoleon.
Na'poli, f Napels.
napOletano, napolitano, Jagg Napolitaansch;
II sost m Napolitaan.
nappa, j kwastje; poederkwastje; boschje
haar onder aan paardepoot;Fgroote neus,
gocheI; nappe di cardinale, pi ~ hanekam.
nappel\o, m ~ monnikskap.
napplna, f kwastje; pompon.
nappo, m kop, beker; glas, drinknap; waterNarciso, m Narcissus.
[kan.
narcls(s}o, m ~ nareis.
narcosl, m narcose, toestand van verdooving.
nareotlco, J agg narcotisch, verdoovend, bedwelmend; II sost m narcoticum, slaapverwekkend, verdoovend, bedwelmend
middel.
nardlno, J agg nardus-; olio ~, nardus-,
Iavendelolie; II sost m ~ nard us, borstelgras; Iavendel.

naso

nare, narl, f pl neusga ten.
narghile, m narghileh, Turksche pijp met
gummislang.
narlce, f (PI: narici) neusgat.
narramento, m verhaal, vertelling; bericht.
narrare, vt verhalen, verteIIen.
narratlva, f verhaal, vertelling; !'t uiteenzetting, overzieht.
narratlvo, agg verhalend.
narratore, m verteIIer, verhaler.
narratrlce, j vertelster.
narrazlone, f verteiling, verhaal.
Narsete, m Narses.
narvalo, m l!<. narwai.
nasate, J agg neus-, nasaal; suono ~, neusklank; II sost m neusstuk van helmvizier;
niesmiddel.
nasardo, agg neus-.
nasata, I knip voor den neus; stoot met den
neus (tegen iets); fig grof verwijt; weigegering; F bIauwtje.
nascimte, agg opkomend, wordend; beginnend, aanbrekend.
na'scere, vi geboren worden; ontstaan,
voortkomen, ontspringen, ontspruiten;
aanbreken, opgaan, beginnen; il giorno,
la notte nasce, de dag, de naeht breekt
aan; il sale, la luna nasce, de zon, de
maan gaat op; una tempesta nasce, een
storm steekt op; ~. vestito, voor 't geIuk geboren zijn; in sui - , terstond bij
de geboorte.
nascimento, m geboorte, afkomst; afstamming, geslacht; oorsprong.
na'seita, m geboorte; afkomst; oorsprong;
afstamming, geslacht.
nascituro, agg wat nog geboren moet worden, toekomstig.
nasco'ndere, I vt verbergen, wegbergen, verheimelijken; verzwijgen; II ~rsi, vr zich
verbergen, verstoppen, schuilhouden.
nascondlmento, m het verbergen, verstoppen; geheimhouding, verheimelijking.
nascoso, agg zie nascosto.
nascostamente, avv in 't geheim, in 't verborgen, in aile stiIte, verholen, in 't geniep.
naseosto, p pass (v. nascondere) & agg verborgen, heimelijk.
nasegglare, vi door den neus spreken.
naselio, m neusje; sluithaakje van deurklink; SJ wijting.
nasi era, f neusknijper, neusring (voor trekossen).
naslno, m sierlijk neusje.
naso, m neuso; ..t. sneb; voorsteven; tabacco
da ~, snuiftabak; arricciare il - , den
neus optrekken; aver buon ~, een fijnen,
goeden neus hebben, slim zijn; cacciare
(of ficcare) il ....... in qc, zijn neus ergens III
steken, zich met iets bemoeien; dar nel a qd, iemands argwaan opwekken; iem.

nasone
verveien, onaangenaam zijn; menar pel,..."
bij den neus leiden, iem. laten doen wat
men wi!; pigliar
pel ,..." bij den neus ner,maner
men, bedotten;
can un palma di ,...,
(of con tanto di ""'), een langen neus halen,
bot vangen, er met schade en schande
afkomen.
nasone, m iem. met een grooten neus, neus.
naspo, m haspel.
nassa, I vischfuik; apothekersflesch.
nasso, m ~ taxisboom.
Nassllvla, I Nassau.
nastra'lo, m lintwever, passementwerker;
handelaar in band en lint.
nastrame, m allerlei linten, lintwerk.
nastriera, 1 lintendoos; rozet, lintstrik.
nastrino. mlintje; papierstrook (in telegraaftoestel); nastrini, pi lintmacaroni.
nastro, m lint; haarlint; ordelintje.
nastu'rzlo, m ~ witte waterkers.
nasuto, agg langneuzig, grootneuzig; wijsneuzig.
natale. I agg geboorte-; cittd ,..." geboortestad; II sost m geboorte, Kerstmis; natali,
pl. afkomst, herkomst, aver i suoi natali,
afkomstig zijn uit.
NataJla, I Natalie.
natall'zlo, I agg geboorte-; II sost m geboortedag.
Natano. m Nathan.
natante, agg zwemmend, drijvend; occhi
natanti, pi smachtende oogen.
natare, vi zwemmen, drijven.
natato'la, I yin (v. visch).
natatllrlo, agg zwem-; vin-; vescica natatoria,
na'tlca, I bi!.
[zwemblaas.
natlcuto, agg met dikke billen.
natio, agg zi' nativo.
natlvltA, I geboorte (inz. van Christus, v. d.
H. Maagd, v. heiligen); horoscoop.
natlvo, agg geboortig; aangeboren, oorspronkelijk; natuurlijk.
nato, p pass & agg geboren; nessun' anima
nata, geen levende ziel; ignudo ,..." moedernaakt; e suo padre,..., e sputato, hij gelijkt precies op zijn vader; essere ,..., vestito, voor 't geluk geboren zijn; pal'ere
,..., apposta a qc, ergens voor geboren, geschapen schijnen te zijn.
natrlc~, I waterslang.
natro, m natron, bijtende soda.
natta, I spruw; grap, plagerij; biezen mat.
natura, I natuur: aard, karakter, inborst;
wezen; gesteldheid, aanleg; neiging; ,...,
umana, I menschelijke natuur; 2 menschdom, menschheid; di ,..., of per""', uit den
aard, aangeboren, van natuur. van huis
uit; in ,...,. in natura, in goederen 01 levensmiddelen; (prov) chi e d'una ,..., lino
alta lossa dura, de natuur gaat boven
de leer; bloed kruipt waar 't niet gaan
kan.

r

navicella
naturale, I agg natuurlijk. natuur-, aangeboren; ongekunsteld. ongedwongen; ongeveinsd; ligliuolo _. onecht. natuurlijk
kind; II sost m inborst. natuurlijke aanleg;
lengte (v. persoon); (Pitt) model. voorbeeld (uit de natuur); inboorling (v. onbeschaafd land); dipingere al (of dal) ,..."
naar de natuur schilderen; stare at - ,
voor model dienen (staan).
naturalezza, I natuur. natuurlijke gesteidheidi neiging; eenvoud, oprechtheid.
naturallsmo, m naturalisme (in kunst en
litteratuur); natuurgodsdienst.
naturallsta, m natuurhistoricus, plant- en
dierkundige; voorstander van het naturalisme; schilder naar de natuur.
naturali'stico, agg naturalistisch.
naturalltA. I natuurlijkheid; ~ naturaliteit;
diritto di ,..." burgerrecht.
naturaJlzzare. vt na turaliseeren, burgerrecht verleenen; inheemsch maken.
naturaJlzzazlone. t naturalisatie.
naturante. agg werkend, scheppend; natura
,..." de scheppende natuur; scheppingskracht.
naturato. agg tot een tweede natuur, een
gewoonte geworden; aangewend; natuurlijk. gesteld; geschay:en; ben - . van een
goeden aanleg, good karakter.
naufragare. vi schipbreuklijden; lig mislukken.
naufra'glo, m schipbreuk; lar - , schipbreuk lijden; lig mislukken
na'ufrago, I agg schipbreuk lijdend, gestrand; mislukt; II sost m schipbreukeling.
naumachla, I III naumachie, spiegelgevecht
te water.
na'usea, I misselijkheid: walging, afkeer.
nauseabondo. agg walglijk.
nauseante, agg waiglijk, waiging-, afkeerwekkend.
nauseare, vt misselijkheid, afkeer, waig,
braking verwekken.
na'utlca, I zeevaartkunde: scheepvaart.
na'utico, agg nautisch, zeevaart-. scheepvaartkundig: zeevaart-: scuola nautica,
zeevaartschool.
.
na'utl1o, m nautilus (koppootig weekdier
met schelp).
navale. agg zee-: scheepvaart-, zeevaart-;
battaglia,..." zeeslag: ingegnere,..." scheepsbouwmeester.
navalestro. m veerboot; veerman, veerschipper: schipper.
navata, I schip (v. e. kerk): J,. scheepsiading;
laadvermogen (v. e. schip).
Navarra. f Navarra.
navarrino. agg Navarreesch.
nave, fschip;schip eenerkerk; ,...,mercantile,
koopvaardijschip.
navlcare, vi zie navigaTe.
navldlla, f bootje; scheepje; bekken; wie-

navicellaio
rookvaatje; schuitje (voor schid- of weversspoel)_
navicella'io, m schipper, bootsman_
navicellata, f bootslading, een boot vol.
navicello, m boot, schuit, (rivier) schip; fig
lichtzinnig mensch; uitgeslapen persoon_
navicolare, agg boot-, schuitvormig_
naviga'bile, agg bevaarbaar.
navigabilitil, f bevaarbaarheid.
navigante, I m zeevaarder; II agg zeevarend_
navigare, I vt bevaren; (per schip) vervoeren, verschepenj II vi varen; sturen, stevenen; ~ a seconda, met den stroom meevaren; den wind mee hebben; de heerschende meening volgen; geluk hebben;
~ per perduto, zich aan het noodlot overgeven; saper ---a ogni vento, bij alle winden
weten te zeilen, zich in aile omstandigheden weten te schikken.
navigatore, m zeevaarder, zeeman, zeevarende.
navigatorio, agg scheepvaart-, zee-; zeewaardig.
navigazlone, f scheepvaart, zeevaart, zeevaartkunde; ~ aerea, luchtvaart.
navi'glio, m schip, vaartuig; vloot; scheepvaartkanaal (in N. Italie.)
[kop.
navone, m ~ raapzaad; knolraap; fig dom
Nazareno, m Nazareer, Nazerener.
Na'zaret, m Nazareth.
nazionale, agg nationaal.
nazionalista, m nationalist
nazionalitil, f nationaliteit
nazionalizzazione, f nationalisatie, naasting.
nazione, f natie, Yolk; geslacht, afstamming_
ne, eong noch, niet, ook niet; ne anelte, zelfs
niet; ne ... ne, noch ... noch.
I ne'? (afk. van: non e)ne' vera? niet waar?
2 ne', (afk. van neil in de.
ne, avv er van, er aan; daarvandaan; me He
va, ik ga heen.
neanche, neanco, avv niet eens, zelfs niet;
ook niet.
ne'bbla, f nevel, mist; fig verblinding, onduidelijkheid; onwetendheid.
nebbia'io, m nevelachtig weer.
nebbione, m dikke nevel; hooghangende,
zwoele nevel; verwaande vent; zot; --seeeo, veendamp, veenrook.
nebbioso, agg nevelachtig; nevelig, beneveld; donker, somber; onduidelijk.
nebulosa, f [.,t nevelvlek.
nebulosltil, f nevelachtigheid; lichte nevel;
onduidelijkheid.
nebuloso, agg nevelig, mistig; somber, treurig; stella nebulosa, f ~ nevelvlek.
ne'ccio, m koek van kastanjemeel.
necessariamente, avv noodzakelijkerwijze.
necessa'rlo, I agg noodzakelijk, noodig; II
sost m het noodzakelijke, het noodige;
toilet, privaat.
necessit., f noodzakelijkheid, nOodwendig-

negoziatore
heidi nood, nooddruft; gebrek; per ~,
noodzakelijkerwijze; essere di ~, noodig
zijn, moe ten; (prov) la ~non Ita legge, nood
breekt wet.
necessltare, I vt dwingen, nOodzaken; II vi
(imp.) noodig zijn, moe ten.
necessitoso, agg noodlijdend, behoeftig,
nooddruftig.
necrOforo, m doodgraver (tor).
necrologia, f necrologie, levensbeschrijving
van overledene(n).
necrologio, m doodenregister, doodenlijst.
necropoli, f indecl. doodenstad, kerkhof.
necroscopia, f l' lijkschouwing, lijkopening.
necrosi, f necrose, beenversterf.
Neemia, f Nehemiah.
nefandamente, avv laag, gemeen.
nefandezza, nefandltA, flaagheid, schandelijkheid; gemeenheid; lage, gemeene daad.
nefando, agg laag, goddeloos, gemeen,
schandelijk.
nefa'rlo, agg snood, schurkachtig.
nefasto, agg noodlottig, rampzalig; giorno~,
ongeluksdag.
nefralgia, f l' nierziekte.
nefrlte, nefri'tlde, f l' nephri tis, nierontstekng.
nega'bile, agg loochenbaar, te loochenen.
negamento, m ontkenning, loochening.
negare, vt loochenen ontkennen; wei geren,
afslaan; verloochenen, afzweren (godsdienst); ontzeggen; geen geloof schenk en;
verbieden; verbergen.
negatlva, f ontkenning, loochening; weigering; ontkennend, weigerend antwoord;
negatief (v. photo); cliche.
negatlvamente, avv negativo, agg ontkennend, weigerend; negatief, tegengesteld;
quantita negativa, negatieve grootheid.
negatore, m ontkenner, loochenaar.
negazione, f ontkenning, loochening; wraking; (Gram) ontkenningswoord; afwijzing, wei gering.
neghittosamente, avv neghittoso, agg traag,
lusteloos, lui.
neglettamente, avv achteloos, slordig.
negletto, p. pass (v. negligere) & agg nalatig,
achteloos; verwaarloosd, slordig.
negli,(voor in gli) in de; zie in.
negligente, agg nalatig, achteloos, slordig.
negligenza, f nalatigheid, onachtzaamheid,
slordigheid; verwaarloozing, verzuim.
negli'gere, vt verwaarloozen, verzuimen,
veronachtzamen, nalaten.
negozia'bile, agg verhandelbaar.
negoziante, m handelaar, koopman.
negoziare, I vt verhandelen; omzetten, van
de hand zetten; onderhandelen; II vi handel en, handeldrijven.
negoziato, I p pass van negoziare; II sost m
onderhandeling.
negozlatore, m onderhandelaar.

negoziazione
negozlazlone,. I onderhandeling; verhandelIng; $ afglfte (van een wissel); effectenhandel.
negozlo, m handel; handelszaak, zaak; winkel; aangelegenheid, zaak; F ding (iets op
welks naa!:l men niet komen kan); lar ......"
handel drIJ ver; intavolare un ......" een zaak
ter sprake, ter tafel brengen.
negra, t negerin.
negriere, I m slavenhandelaar; II (agg) barca
negriera, slavens chip, slavenhaler.
negro, I m neger; II agg zwart, donker'
droevig, somber, treurig.
'
negromante, m geestenbezweerder, beoefenaar der zwarte kunst.
negromantessa, I geestenbezweerster, heks.
negromanzla, I geestenbezwering, zwarte
negundo, m ~ vedereschdoorn.
[kunst.
nel, (voor in i), in de, zie in.
nel, nella, nello, nelle, in de, in het; zie in.
nembo, m stort-, plasregen; stormwind;
stroom, zwerm; groote menigte; ......, di polvere, stofwolk; a nembi, in menigte, bij
hoopen.
Nembrod, Nembrotte, m Nimrod.
Nemesl, I (Mit) Nemesis; wraakgodin.
nemlca, I vijandin.
nemicamente, avv vijandig, als vijand.
nemicare, I vt vijandig, als vijand behandelen; tegenwerken, haten; II """'rsi, v recipr
kwade vrienden worden, in vijandschap
geraken met elkaar.
nemlche'vole, agg vijandig, vijandelijk;
nemlcl'zia, I vijandschap.
[wreed.
nemlco, I agg vijandig, vijandelijk; afkeerig,
schadelijk; II sost m vijand; il (mal) ......" de
duivel, de booze.
nemmanco, congo zie nemmeno.
nemmeno, congo zelfs niet, in 't geheel niet;
ook niet; ,....;, ia, ik ook niet; ......, per sogno
zelf in mijn droom niet.
nenla, I lijkzang, treurlied; vervelend geklaag, gezeur.
nenu'fero, m ~ waterlelie.
neo, m moedervlekje, mouche; (zwart)
schoonheidspleistertje; lig klein gebrek.
. neoflto, m neophiet, nieuwbekeerde.
neogreco, agg Nieuw-Grieksch.
neolatlno, agg Romaansch.
neoll'tico, agg neoli thisch, van het latere
steentijdperk.
neologla, I neologie: invoering van nieuwe
woorden.
neologismo, m nieuw woord.
neologista, neologo, m invoerder, gebruiker
van nieuwe woorden.
neonato, m pasgeborene.
nepa, I ~ gaspeldoorn; (insect) waterwants.
nepente, m ~ bekerplant; (Mit) nepenthes:
toovermiddel waardoor men aUe leed vernepltella, I ~ kattenkruid.
[gat.
nepitello, m rand der oogle-den, ooglid.

nervino
nepote, & zie nipote &.
neppure, cong. zelfs niet; ook niet.
nequl'zla, I slechtheid, boosheid, goddeloosheid· slechte, boosaardige daad.
nera, /mengsel van koffie en chocolade (als
drank).
nerastro, agg zwartachtig, zwart bruin.
nerbare, vt met de bullepees slaan; geeselen.
nerbata, I slag met de buI!~p'ees; nerbate, pL
slaag, lichamelijke kastlJdm~ ..
nerbatura, I afranseling, tuchtlgmg.
nerbo, m zenuw; bullepees; tuchtroede; lig
kern, kracht; scrittore di """. krachtig,
pakkend schrijver; ,..., della ~t~le, kracht,
forschheid van stijl; ,..., del v~so, gezlchtssterkte; esser di buon ,..." krachtig, krijgshaftig zijn; pigliare il ,..." de roede, den
stok krijgen.
nerboruto, agg gespierd, krachtig, stevig.
neregglare, vi zwartachtig zijn, naar 't
zwart zweemen; somber, donker afsteken.
Nerelde, I (Mit) Nereide, zeenimf.
nerellino m zwart plekje, zwart vlekje.
nerettlno', agg donker, zwartachtig.
nerezza, I zwarthcid, het zwart.
nerl'ccio, agg zwartachtig.
nerlta, I hal vemaanslak.
nero I agg zwart; donker; duister, somber;
m:gelo......" booze geest, duivel; anima nera,
zwarte verdorvenziel; cielo ,..." donkere,
sombe;e Incht; libro ,..." zwarte lijst; strafJijst; Mare Nero, Zwarte Zee; pozzo ,..."
beerput; razza nera, zwarte ras, negerras;
Selva Nera, Zwarte Woud; tavola nera,
schoolbord; vino ,..." donkerroode wijn;
vomito ......" gele koorts; esser ,..., con qd,
boos op iem., vijandig tegen iem. zijn;
essere ,..." boos, slecht gelnimd, morrig
zijn; lar il visa ......" zwart van woede, toorn
worden; larne di queUe nere (of delle nere),
lichtzinnige, rare streken mthalen; II
sost m het zwart zwarte kleur; zwartsel;
zwarte (neger); hg zwartheid; ,..., antico,
soort zwart marmer; ,..., di Carrara, zwart,
Carrarisch marmer; ,..., d'ugna, zwart
onder de nagels; F rouwrand; mostrar ,...,
per bianco wit zwart maken, de zaken
geheel verkeerd voorstellen; vestire di :.-"
in 't zwart gekleed gaan, in den rouw zlJn.
nerofumo, m lampzwart, roetzwart.
nero'gnolo, agg zwartachtig.
nerola, I vluchtige oranjebloesemolie.
Nerone, m Nero; lig wreedaard.
nerume, m zwart; zwarte dingen; zwarte
.nervale, agg zenuw-.
[lieden.
nervatura, I zenuwstelseI, zenuwen; ~ nerf,
nervatuur (v. e. blad); L:>. ribwerk; persona
di lorte ,..." persoon met sterke zenuwen.
nerveo, agg zenuw-, zenuwell-.
nervlno, agg l' zenuwsterkend; ze~nw-;.
malattie nervine, pi zenuwziekten; nmedt
nervini, pi zenuwsterkende middelen. .

nevoso

nervo
nervo, m zenuw; pees (v. boog); lig kracht,
vastheid; forschheid; kern; ~ ader, nerf
(v. e. blad); nervi, pi zenuwen; ,c". ribwerk;
nervi dappi, pi stalen zenuwen; malattia di
nervi, zenuwziekte, zenuwlijden; ,......, ottica,
gezichtszenuw; aver i nervi, zcnuwachtig
zijn, in prikkelbaren toestand verkeeren;
dare ai nervi, op de zenuwell gaan; zenuwachtig maken; spassare i nervi, de zenuwen afmatten; tagliare i nervi, van de
beste kracht. berooven.
nervollno, m fijne, teere zenuw.
nervosamente, avv krachtig, stoer; krachtdadig, afdoend.
nervosita, I kracht, gespierdheid, forschheidi zenuwachtigheid.
nervoso, I agg zenuwachtig, prikkelbaar;
zenuw-, gespierd, krachtig; affeziane nervasa, zenuwaandoening; Ie nervase braccia,
pI gespierde armcn; filamenti nervMi,
PI zenuwvezels; mota ~, zenuwachtige
beweging; sistema ~, zenuwstelsel; stile
~, gespierde, krachtige stijl; II sast m
zenuwtoeval; zenuwachtige, opgewonden
toestand.
nesci, in: lare it ~, zich voor den domme
houden.
nesclente, agg onwetend, niet wetend.
nesclentemente, avv zonder er van te weten,
onwetend.
nesclenza, I onwetendheid, onbekendheid.
nescio, agg onwetend, onkundig, dom.
nespola, I ~ mispel; slag, klap; nespale!
gekheid! onzin!; dare Ie nespale, klappen
geven; una ~, F 't is een kleinigheid,
een bagatel; (prov) non mondar nespole,
ilink werken , (ook) geen vliegen vangen.
nespolo, m ~ mispelboom.
nesso, m samenhang; afkappingsteeken; t
verbindingsteeken; senza ~, onsamenhangend.
nessunl'sslmo, prolt in 't geheel niemand,
geen sterveling.
nessuno, prolt niemand; geen, geen enkele;
,....., sbaglio, geen enkele fout, vergissing;
nessuna cosa, volstrekt niets; ilt nessun
modo, op geenerlei wijzc; c'e ~ che apra?
is erniemand om open te doen? pift che~,
meer dan iem. anders.
nesto, m zie innesto.
Nestore, m Nestor', oudste.
nettadenti, m indecl tandenstoker.
nettamente, avv netjes, zuiver; klaar, duidelijk; ronduit.
nettamento, m reiniging, zuivering.
nettapenne, m indecl pennenwisscher.
nettaportl, m indecl baggermachine (in havens).
nettare, I vt reinigen, schoonmaken; poetsen; ,....., un canale, cen kanaal ui tbaggeren;
,....., i deltli, de tanden poetsen; II ,.....,rsi, vr
;l;icb reinigen; zicb zlliveren; """'rsi il naso
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den neus snuiten; ,....,rsi una piaga, een
wonde reinigen.
nettare, m nectar, godendrank.
netta'rlo, m ~ honingkelk.
nettato'la, f strijkhout, strijkborrl (om pleistermuren glad te strijken).
nettato'io. m krabber, schrapper, borstel
(om te reinigen).
nettatura, I reiniging.
nettezza, I zuiverhcid, reinheid; duidelijkheid, klaarbeid; ""' pubblica, openbare
reiniging .
. netto, agg rein, zuiver, zindelijk, net; lig
rein, vlekkeloos, onbevlekt; $ netto; duidelijk, klaar; chiaro e ""', klaar en duidelijk; coscienza netta, zuiver geweten; guadagno ""', zuivere winst; patente netta, .t.
klare gezondbeidspas; rendita netta, zuivere opbrengst; zuiver inkomen; II sost m
zuivere opbrengst, zuivere winst; al ""', $
net to; di ""', klaar, duidelijk; tagliare di
~, glad afsnijden.
nettunale, agg Neptunus-.
nettu'nlco, agg neptunisch (gesteenten &).
nettunlsmo, m neptunisme.
Nettuno, m (Mit & ~ll Neptunus.
neuralgia, I
neur~lgie, zenuwpijn.
neuro-, zie nevro-.
neutrale, I agg neutraal, onzijdig, onpartijdig; II sost m neutrale. onzijdige; i neutrali, pi de neutralen.
neutralita, I neutt.lliteit; onzijdigheid;
uscire dalla ~, zijn neutraliteit opgeven.
neutralizzare, vt neutraliseeren; onzijdig
verklaren; krachteloos, onschade1ijk 01
onwerkzaam maken.
neutralizzazione, I neutralisatie; onzijdigverklaring.
neutralmente, avv onzijdig.
neutro, I agg onzijdig (ook Gram); II sost m
onzijdig geslacht.
neva'lo, m zware sneeuwval; sneeuwvlakte,
nevata, f sneeuwbui.
[sneeuwberg.
nevato, agg besneeuwd; wit als sneeuw; met
sneeuw afgekoeld.
neve, I sneeuw; lig witheid (van baar); witheid, blankheid; di ""', koud als sneeuw,
sneeuw-; ijskoud; donna di ""', ijskoude,
vrouw; Irana of valanga di ""', lawine
sneeuwstorting; cade la ""' alla montagna
bet baar begint grijs te worden; lare alia
~, met sneeuwballen gooien; fig niet opscbieten; struggere come la ~ al sole, als
sneeuw voor de zon verdwijnen.
nevi care, I vi sneeuwen; II vi bestrooien, uitstrooien; bet laten sneeuwen.
nevlcata, f sneeuwbui, sneeuwval .
nevi'schlo, nevl'stlo, m stofbagel, jacbtsneeuw; hagelsneeuw.
nevosita, I overvloed van sneeuw, besneeuwdbeid.
nevoso,I agg met 5neeuw bedekt, besneeuwd;
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nevralgia

nirvana

II sost mOl nivose, sneeuwmaand vanden
Fr. republik. kalender.
nevralgla, I
neuralgie, zenuwpijn.
nevra'lglco, agg
neuralgisch; dol are ~,
zenuwpijn.
nevrastenla, I neurasthenie, zenuwzwakte.
nevrlte, I
zenuwontsteking.
nevrologla, I neurologie, zenuwleer.
nevropatla, I zenuwlijden.
nevropa'tlco, I m zenuwlijder; II agg zenuwziek.
nevrosl, f neurose, zenuwlijden.
nevrotlco, 1m zenuwzieke; II agg zenuwziek.
nevrotterl, m pi netvleugelige insecten.
nl'bblo, m ~ wouw; --- reale, koningswouw.
nl'cchla, I I schelp; kinkhoorn; 2 D. nis; lig
baantje, ambt, onderkomen.
nlcchlamento, m geklaag, gekreun; gemopper, gemor.
nlcchlare, vi kreunen, jammeren; lig beslui teloos zijn; ontevreden zijn, morren;
muiten; terugkrabbelen; kraken (SCh03nen); geweldigstinken.
nlcchletta, I schelpje; nisje.
nl'cchlo, m I schelp; slakkenhuis (ook in 't
oar); 2 gehoorgang; 3 driekantige priesterhoed; 4 blaasje in glas; 5 nis.
nlcchlone, m groote nis 01 schelp.
Nlccolo, m Nicolaas.
nlchel, nlchello, m nikkel.
nlchellare, vt vernikkelen.
nlchlllsmo, m nihilisme.
nlchlllsta, m nihilist.
Nlcodemo, m Nicodemus.
Nicola, m Nicolaas.
Nlcomede, m Nicomedes.
nlcot/na, f nicotine.
nlcozlana, f ~ tabaksplant.
nldata, I zie nidiata.
nldlace, agg nest-; fig groen, onnoozel;
ucceUo ---, nestvogel; F nieuweling, groen.
nldlata, f nestvol; broed, broedsel; --- di
ligliuoli, heel nest kinderen; --- di matti,
hoop gekken, huis vol gekken.
nldlficare, vi nestelen; het nest bouwen; lig
zijn woning inrichten.
o nl'dlo, m zie nido.
nldo, m nest; nestvol; woning, tehuis; bed,
slaapplaats; leger; sluiphoek; broeinest;
IZI (wapen)veld; --- di briganti, roovershoI; --- d' iniquitit, broeinest van ongerechtigheid; Nido di Leda, ~ Tweelingen
(sterrenbeeld); --- di scricciolo, ~ wespenorchis; il mio dolce ---, mijn lief tehuis;
levare i nidi, nesten ui thalen; uscir del
suo ---, zijn bed, zijn tehuis, zijn land
verlaten; (prov) a ogni utcello suo '"'""' e
bello, eigen haard is goud waard.
nldore, m bedorven lucht, vctlucht.
nlego, m ontkenn;ng, loochening; weiger:ng.
nlellare, vt nielleeren, in metaal graveercn
en met zWart email vullen.
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nlello, m nielle, niell0.
nlenta'celo, heelemaal niets, geen lor.
nlente, I pron niets, geen; iets; een beetje;
___ at/atto, --- di ---, in 't geheel niets;
come ,...." alsof het niets was; per '"'""', voor
niets , om niet; '"-' lettere, geen brieven;
___ paura, geen vrees, houd moed; non lar
___, niets doen; er. niets toe doen, niet hinderen; geen kwaad doen; se tu senti '"-'
,..." scrivimi subito, als gij ook maar 't
geringste verneemt schrijf mij dadelijk;
(non) valer ---, niets waard zijn; II avv
neen; geenszins waarachtig niet; III sost m
het niets; un bel ---, quel gran '"-', in 't geheel niets; ridurre al '"-', geheel vernietigen, te gronde rich ten.
nlentedlmeno, avv niettemin, even wei, toch;
F och komI
nlentemeno, avv niet minder, och komI
nlentl'sslmo, avv in 't minst niet, allerminst.
nlflo, nl'ffolo, m snuit (v. insecten).
nlgeJIa, I ~ nigelle; juffertje in 't groen.
Nilo, m Nijl.
nlmbo m nimbus, stralenkrans; voorhoofdsband (der oud-Rom. vrouwen); zie ook
nembo.
nlmicare, & zie nemicare &.
nlmo, pron niemand.
nlnra, I I nimf; fig slank, aanvallig meisje;
F beminde; 2 pop (v. insecten); 3 waterjuffer, libel.
nlnfea, f ~ wa terlelie.
nlnreo, m nimfentempel; zomerbadplaats
voor vrouwen.
nl.'nfolo, m snuit (v. insecten); snoet, smoel.
nlofomanla, f nymphomanie, mansdolheid.
olnna, f of ....., nClnna, slaapliedje, wiegelied;
lar la --- nanna, in slaap zingen; in slaap
wiegen.
olonare, vt in slaap zingen, neuri en.
olnnolare, I vt vermaken (de kinderen); met
de kinderen spelen; II vi & ,"-,rsi, vr zijn
tijd verbeuzelen, verslungelen.
ol'nnolo, m kinderspeelgoed; kleinigheitl,
bagatel; bibelot; ninnoli, pi snuisterijen,
kleinigheden; kinderachti gheden.
olnnolone, m ---ona, I treuzelaar, -ster; leeglooper; -ster.
nino, m I schatje, liefje (tegen kinderen); 2
zwijn (Toscaansch).
nlpitella, I zie nepitella.
nlpote, m & f ned, nieht (kinderen van broeder of zuster); kleinkind; kleinzoon; klellldochter; i nipoti, pi de nakomelingen,
de naneven, het nageslacht.
nlpot/no, m ---loa, I neefje, nichtje; kleinzoontje, kleindochtertje.
nlpot/smo, m nepotisme, bcgunstiging van
bloedverwanten.
nipponlco, agg Japansch.
Nissa, I Nisj (stad in Servie).
nlrvaoa, I nirwana.

nodo

nissuno

nocchlno, m slag, tik met de knokkels.
nlssuno, zie nessuno.
nltidamente, avv zuiver, netjes, zindelijk. nilcchio, m knocst; kwast in hout; harde
plek in marmer; pit, kern (v. vruchten).
nltldezza, ! glans, blankheid (van metaal);
zindelijkheid, nctheid; helderheid (van nocchluto, agg knoestig, kWastig, vol knoesstijl).
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kwasten.

ni'tldo, agg glanzcnd, blank; helder; duide- nocclola, I ~ hazelnoot.
nocclola'lo, 1m hazelnotenvcrkoopcr; \I agg
lijk, klaar.
ghiandaia noccio/aia, ~ notenkraker.
nitrato, m nitraat, salpeterzuur zout.
ni'trico, agg salpeter-; acido --', salpetcrzuur. nocelollno, m kleine pit, pitje (van vruchten);
kinderspel met hazelnoten 01 pcrziknltrlera, I salpetergroeve.
nltrire, vi hinniken.
pitten.
nltrito, m gehinnik.
noceloto, m pit, kern, steen (v. vruchten);
nitro, m salpeter_
groote hagelsteen; schelpstccntje (in marnltrofosfato, m nitrofosfaat (kunstmest).
mer); lig kern; hoofdzaak; essere due
nltrilgeno, m stikstof.
anime in un --', twee zielen in een lichaam,
nltrogllcerina, I nitroglycerine (springsto£).
zeer vertrouwd, innig bevriend zijn; non
nltroslta, I salpeterigheid.
lar di noccioli, in allen ernst spreken of
nltroso, agg salpeterhoudend; acido --', sal- noceiOIo, m zie noceiuolo.
[handelen.
peterzuur.
noceloloso, agg steenhard; met veel pitten,
nittalopla, I 't zien bij nacht en blindheid bij
rijk aan pi tten.
dag, nyctalopie, (Iagblindhcid.
noccluilla, f ~ hazelnoot.
nlttlcilra, I ~ nachtreiger.
noccluolo, m ~ hazelaar; i!)J menschenhaai.
nluno, pron, niemand; geen; zie ness uno.
noce, m ~ noteboom; notenhout; --' di
nl'veo, agg sneeuwwit; verblindend wit.
Benevento, vogelkers; mob iii di --', pl
nlzza, I lage vraehtkar met klcine wie1en.
notenhouten meubelen.
Nizza, I Nizza (stad).
noce, I ~ okkernoot; --' del colla, nekwervel;
--' galla, galnoot;--, moscada, muskaatnoot;
nizzarda, f strooien vrouwenhocd met breeden rand; soort dans.
~ del piede, enkel; --' vomica, braaknoot;
Nlzzardo, m inwoner van Nizza.
barattar le noci in coccole, een slechten ruil
nil, avv neen; --' davvero, waarlijk niet; ma
doen; mangiar noci, een booze tong hebben; mangiare quanta una --', slechts een
,......" weI neen; '"" e poi 1"..1, neen en nag ecns
weinigje eten; io ho Ie voci e gli altri hanna
neen; --', non 10 lare, neen, doe dat niet.
no', afkorting van noi, ons.
Ie noei, van mij gelooft men het, terwijl
nilblle, I agg adellijk, van ade1; edel, ui tanderen het gedaan hebben (of het voormuntend, voornaam; padre --', pere noble,
deel er van hadden).
waardige vaderrol (op tooncel); II sost m nocella, f handgewricht; kogelgewricht; kop-

& I edelman; edelvrouw; adellijke; nobel
(oude munt).
nobllea, I > adel, adellijke kliek.
nobllesco, agg adellijk; albagia nobilcsca,
adeltrots.
nobliiare, agg adellijk, ade1-.
nobliitare, I vt veredelen, adelen; in den
adelstand verheffen; il lavoro nobilita,
arbeid ade1t; --' la razm, het ras veredelen;
II -rsi, vr zich veredelen, zich opheffen;
den adelstand verwerven.
nobilitazlone, I veredeling; verheffing in
den adelstand.
nobllmente, avv edel, waardig, grootmoedig;
adellijk, als (een) edelman.
nobilta, I add; adeldom; voornaamheid; de
adeJ, edellieden; --' ereditaria, erfelijke
adel; ~ della mente, adeldom, voornaamheid van geest.
nobllu'cclo, m arm edelman, kale jonkcr.
nobllume, m > ade1, adellijke kliek.
nilcca, I knokkel (v. vingers)_
nilcchla, 1 ~ grocne hazelnoot.
nocchlere, nocchiero, m scheepsgezagvoerder, seheepskapitein; bootsman; loods;
lig leider, bestuurder.
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scharnier van passer;

~

hazelnoot.

nocente, p pres (v. nuocere) & agg sehadelijk.
nocentino, m vondeling.
nocepesca, 1 ~ klein 500rt pcrzik, amandelnilcere, zie nuocere.
[perzik_
noce'vole, agg schadelijk, nadeelig.
nocevolezza, I schadelijkheid.
nocevolmente, avv schadelijk, nadeelig.
nocina, I kleine noot, nootje.
noelno, m soort knikkerspel met noten.
no clone, m groote noteboom.
nocivamente, avv nocivo, agg schadclijk; nadeelig.

nocumento, m schade, nadeel; nadeclighcid
nodale, agg een knoop vormend.
nodello, m ~ knoop (in rietstengel); (Anat.)
gewricht, knokkel; A ringvormige verdikking aan zuil.
noderoso, agg vol knoopen en knoesten,
knoestig.
nildo, m knoop (in touw &); band; (Anat.)
polsgewricht; enkel; ~ knoest, kwast;
knoop; harde plek in marmer; knobbel;
,J,. knoop (Iengtemaat); lig moeilijkheid,
verwikkeling; knoop in een planetenbaan;
,...., d' acqua, waterhoosi ~ del colio, nek-
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nodosita
wervels; ,....., coniugale, huwelijksband;
gordiano, Gordiaansche knoop; fig onoplosbare moeilijkheid; ,....., di monti, bergknoop; ,....., scorsoio, loopende knoop; ,....., di
tosse, l' hoestbui; ......, di vento, windhoos;
questa e il ......" hier zit de knoop, de moeilijkheid; lar......, alia gola, in de keel blijven
steken; fig niet naar wensch gaan; rompersi il ......, del collo, zich den nek breken;
tagliare (of troncare) il ......, colla spada, den
knoop doorhakken; viene it ......, al pettine,
er docn zich moeilijkheden voor; allo
stringer del ......" eindelijk, ten slotte.
nod os ita, I knoesterigheid, kwasterigheid
(van hout); l' (jicht)knobbel.
nodoso, agg knoestig, kwastig; knobbelig;
geleed; fig moeilijk op te lossen.
nodrlre, & zie nutrire &.
Noe, m Noach; zie ook area.
nol, pron pi wij; a......,/ komaan! vooruit! nu
is 't onze beurt! da ......" bij ons; ......, altri
scritt6ri, wij schrij vers.
nola, f verveling; vervelende zaak; iets vervelends; verdrietelijkheid; aver a......" (iets)
beu, zat zijn, (iem.) niet kunnen uitstaan;
dar ---, lastig vallen, vervelen, hinderen;
venire a ......" vervelen, de keel uithangen.
nolare, I vt vervelen; (( """'rsi, vr zich vervelen.
nolosamente, avv verve lend, lastig, hinderlijk.
nolosita, f verveling; verdrietelijkheid;
moeilijkheid; lastige, hinderlijke zaak.
noloso, I agg verve lend, lastig, hinderlijk;
(( sost m verve lend, lastig mensch.
nolu'ccla, f kleine verdrietelijkheid.
nolegglamento, m .t. 't bevrachten; 't huren,
charteren van een schip.
nolegglare, vt huren, charteren; bevrachten
(schepen).
nolegglatore, m scheepsbevrachter; bevrachter, vervrachter.
nole'gglo, m .t. bevrachting van een schip;
vracht(geld); contratto di......" $ chertepartij, bevrachtingsovereenkomst.
nolente, agg onwillig, niet willend.
nolo, m scheepsvracht, vrachtgeld, vrachtprijs; huurprijs, huur; ......, d' andata, heenvracht; mobilia a ......" gehuurde meubels;
......, di 1'itorno, terugvracht; dare a ......" ver·
huren; pigliare, prendere a ~, huren.
noma'cclo, m leelijke naam.
nomade, agg rondtrekkend, -zwervend;
popoli nomadi, pi nomadenvolken.
nome, m naam; goede naam, roep, faam;
(Gram) naamwoord; ......,di battesimo, doopnaam, voornaam; buon "'-', goede naam;
......, collettivo, verzamelnaam, verzamelwoord; ......, di latztiglia, familie-, geslachtsnaam; come ha......, quet bambino? hoe heet
dat kind? aver poco buon......" in geen al te
goeden roep staan; cose ehe non hanno ......"

nominato
verschrikkelijke dingen, dingen die men
niet noemen, niet navertellen kan; chiamar Ie cose colloro ......" de dingen bij hun
waren naam noemen; conoscere qd di ......"
iem. van name kennen; prestare in ......" zijn
naam leenen; spendere il ......, di qd, voorgeven in iemands naam te spreken, te
handelen; at,....., di Dio, in den naam Gods;
a ~ mio, in mijn naam, namens mij; col
~ di Dio, in Gods naam; di ......" in naam;
van naam; nei nomi, l"1 namens, optredende voor; als vertegenwoordiger; per
,....." genaamd, van naam, den naam dragende van.
nomea, f > roep, naam, faam (mecstal in
ongunstigen zin).
nomenclatore, m Ql naamafroeper, naamnoemer; naamregister.
nomenclatura, I naamlijst; woordenschat;
nomenclatuur, naamgeving.
noml'gnolo, m bijnaam, naam.
nomina, f benoeming, aanstelling; verkiezing; voordracht (voor een benoeming);
recht van benoeming, aanstelling; entreekaart op naam.
nomlna'blle, agg noembaar; benoembaar;
non ,....." niet te noemen, niet gezegd kunnende worden; niet benoembaar.
nomlnale, agg nominaal, bij name, naam-;
invito - , op naam gestelde uitnoodiging;
scrutinio (of appel/oj - , (stemming door)
naamoproeping; valore ,....." $ nominale
waarde.
nomlnallsmo, m nominalisme; leer volgens
welke algemeene begrippell niet anders
zijn dan namen.
nomlnalista, f nominalist, aanhallger van
het nominalismc.
nominal mente, avv bij name, vol gens den
naam; nominaal.
nomlnanza, f roep; aanzien; goede naam.
nomlnare, I vt I noemen, heeten; een (den)
naam geven; 2 benoemen, aanstellell; non
,....., it nome di Dio invano, gij zult den
naam des Heeren niet ijdellijk gebruiken;
(( """'rsi, vr heeten; den naam dragen
van; zichzelf benoemen.
nominatamente, avv met name; in 't bijzonder, afzonderlijk .
nomlnatlvamente, avv met name.
nomlnatlvo, I agg nominatief, op naam,
naam~; caso ~, nominatief, eerste naamval; stato ,....." naamJijst; titoli nominativi di
rendita pubblica, staatsschuldbrieven op
naam; (( sost m nominatief, eerste naamval.
nomlnato, p pass & agg genoemd; genaamd,
geheeten; benoemd; beroemd, bekend;
zoogenaamd; eredi nominati, benoemde,
aangewezen erfgcnamen; scrittore molto
- , zeer bekend scbrijver; sopra......" bovengenoemd.

nominatore
nomlnatore, m noemer; naamgever; benoemer.
nominazlone, / benaming, naam; benoeming, aanstelling; recht van aanstelling.
nilmlo, m term (v. e. aIgebraYschen vorm).
nomone. m goedklinkende beroemde. groote,
naam.
nomparl'glia. / nonpareil-letter, zespuntsletter.
nomu'cclo, m onbeteekenende naam; slechte
naam.
non, avv niet; ~ altro, niets meer; ~ ehe,
zelfs, maar ook, maar nog meer; - eke ... ,
ma... , niet aIleen ... , maar ook... ; se eke ... , evenwel, indien ... niet; - ... nulla,
niets; ,....., ostante, niettegenstaande, ondanks; ,.., maraviglia eke ... , geen wonder,
dat ... ; - ko altro da aggiungere, ik heb er
niets meer aan toe te voegen; zie ook nondimeno, nonpertanto &.
nonagena'rlo, I agg negentigjarig; II sost m
negentigjarige.
nonageslmo, agg negentigste.
nona'rlo, agg negentallig, uit negen bestaande.
noncurante, agg onverschiIIig, geringschattend.
noncuranza, I onverschilligheid; geringschattende houding.
nondlmanco, avv niettemin; toch.
nondlmeno, avv niettemin, desalniettemin;
nilnlo, m nonius (meetinstrument). [toch.
nilnna, / grootmoeder.
non nina, j grootmoedertje.
nonnlno, m grootvadertje.
nilnno, m grootvader; voorvader; i nostri
nonni, onze voorvaders; onze grootouders.
non none, m ouwelijke man, oude sok.
nonnotto, m 3t kleine roerdomp. woudhopje.
nonnulla, m kleinigheid, een nietsje.
nilno, I agg negende; II sost m negende;
negende deel.
nonostante, eongniettegenstaande; ondanks.
nonparl'glia, / zie nompariglia.
nonpertanto, avv niettemin. toch. evenweI.
nilnuplo, 1m negenvoud; II agg negenvoudig.
norclno, m varkenslubber; slagersknecht; >
slechte dokter. slachter; smeerpoets.
vuilik_
nilrd, m (het) noorden. noord; mare del - .
Noordzee.
nilrd-est, m noordoosten.
nilrdlco, agg noordelijk; noordsch; nazioni
nordicke, pI noordsche volken; regioni nordiehe, PI noordelijke streken.
nilrd-ilvest, m noordwesten.
nilrla, I ~ noria, paternosterwerk.
Norlmberga, / Neurenberg.
nilrma, / winkelhaak; waterpas; jig norm,
maatstaf; richtsnoer. regel; a '" di, overeenkomstig; per sua "'. tot uw naricht.

-notare
normale, I agg normaai, regeimatig, gewoon; standaard-, eenheids-; geregeld;
seuola - , normaalschool, kweekschool
voor onderwijzers; II sost j loodlijn (op
een andere lijn)_
normallta, / regelmatigheid, normale, gewone toestand.
normal mente, avv normaal; gewoon.
Normandia, / Normandie.
norma'nnieo, agg Noorsch, van de Noormannen.
Normanno, I m III Noorman; Normandier;
II agg Noorsch; Normandisch.
Norvegese, m Noor.
Norvegia, / Noorwegen.
norvegio, agg Noorsch, Noorweegsch.
nilsco, pron. met ons.
nosocilmio, m ziekenhuis, hospitaaI.
nosografia, / ziektenbeschrijving.
n05010gla, / ziektenleer.
nosslgnore, neen. mijnheer.
nostalgia, j heimwee.
nosta'igleo, agg aan heimwee lijdend.
nostrale, nostrano, agg inheemsch. vaderlandsch, van het eigen land. van de eigen
stad (streek); ons.
nilstro, I pron poss agg ons, onze; la nostra
eitta, onze stad; al- tempo, in onzen tijd,
in onze jeugd; II pron poss sost het onze,
de onze; bezitting, have, goed; i nostri, pi
.de onzen.
nostril mo. m J, bootsman.
nilta, / I kenteeken. teeken; 2 aanmerking,
bemerking, aanteekening; nota; 3 noot,
(in boek), verklaring, aanteekening; 4
lijst. catalogus; 5 $ rekening. nota; 6
eigenaardigheid; 7 getuigschrift, rapport;
8 f noot; 9 schrijven, nota; note, pI f gezang, melodie; toon; Ie amorose note. pl
de liefdesverklaringen; - earatteristica,
hoofdkaraktertrek; a ehiare note, onomwonden, vierkant; - diplomatiea. diplomatieke nota; - distintiva. kenmerk,
kenteeken; - degli elettori, kiezerslijst; la
_ giusta, het juiste woord, de juiste uitdrukking; d'in/amia, schandmerk;
libretto di note, notitieboekje; scala delle
note musicali. f toonladder.
notabene, let weI; merk goed op!
nota'blle, I agg opmerkelijk; aanzienIijk; belangrijk, zeer gezien; II sost m het merkwaardige, opmerkelijke; notabele, aanzienIijke, i notabili,pl de notabelen; III de
standen, de staten in Frankrijk.
notablllta, t merkwaardigheid; aanzienlijkheidi aanzienIijk persoon, beroemdheid.
notabllmente. avv aanzienIijk. aanmerkelijk;
opmerkelijk; als notabele.
nota'lo, m notaris.
notamente, avv klaarblijkelijk. bIijkbaar.
notamento. m aanteekening, opmerking.
I notare, lit zwemmen. zie nuotare.

notare
notare, I vt I merken, teckenen; 2 aanteekenen; noteeren. opteekenen. notities
maken; 3 $ boeken. inschrijven; 4 zijn (de)
aandacht vestigen oP. opmerken. acht
geven; 5 annoteeren. van toelichtende
aan teekeningen voorzien (een schrijven);
qui nota Z' autore. hier merkt de sChrijver
op; ~ ogni debolena di qd, elke zwakheid
van iem. opmerken; vi laeeia ~ ehe ...• ik
doe U opmerken. dat ... ; ~ in margine.
kantteekeningen maken; II vi volgens de
noten zingen.
notaresco, agg notarieel. notaris-.
notarlale, agg notarieel.
notarlato, m notariaat, notarisambt; esame
del ~. notaris-examen.
notarile, agg notarieel, notaris-.
notaro, m notaris.
notata, I het zwemmen. drijven_
notato'lo, m zwemblaas (v. visschen).
I notatore, m I aanteekenaar. opmerker.
2 notatore, m zwemmer.
I notatrlce, I opmerkster, aanteekcnares.
2 notatrlce, I zwemster.
notazlone, I aanduiding door tee kens; aanteekening; J- notenschrift; het op notEn
zetten_
note rella, t korte bemerking 01 aanteekening.
note'vole, agg notevolmente, avv opmerkelijk, be!angrijk. merkwaardig.
noti'flca, f kennisgeving. aankondiging.
notlflcare, I vi kennisgeven, aankondigen;
'" beteekenen. aanzeggen. afkondigen
(een vonnis); bandisce e notiliea ehe ...•
maakt bekend en doet te weten dat. .. ; II
~rsi. vr zich openbaren; zich bekerid.
beroemd maken.
notificatore, m bekendmaker; '" beteekenaar (v. e_ vonnis).
notificazlone, I kennisgeving, aankondiging,
bekendmaking; ~ della sentenza, '" aanzegging. beteekenis. afkondiging van het
vonnis. .
[voorslagnoot.
notina, I verkleinwoord van nota; J- korte
noti'zla, I kennisgeving. mededeeling; kennis; tijding. bericht. nieuws; geschiedkundige mededeeling. wetenschappelijk
bericht; lalsa ~. valsch gerucht; notizie
di provincia. berichten uit de provincie;
~ ullieiale. ambtelijke. officieele mededeeling; nolizie della vita di ... , biografische mededeelingen over ... ; aver ~ di ...•
kennis dragen van ...• op de hoogte zijn
van ... ; ha mo/te notizie di storia. hij heeft
vee! geschiedkundige kennis; non e a mia
~ che ...• het is mij niet bekend. dat. .. ;
reeare a pubbliea ~. ter algemeene kennis
brengen; sana venuto a ~ ehe ... , ik ben te
weten gekomen, dat .. _
notizla'rlo, m aanteekenboek; de nieuwsberichten in cen courant; (S::herz) wandelende courant. nieuwtjesverkooper.
2

notula
notlzletta, I korte bericht, korte mededeeling.
notlzluola, I korte aanteekening. opmerking.
I 0
noto, m zuidenwind.
2 noto, m het ZWEmmen. zie nuolo.
3 noto, I agg bekend, welbekend; beroemd;
duidelijk, klaar; genie nola. bekende lieden;
proposizione per se nota. cen op zichzelf
reeds duidelijke bewering; lar (of render)
~, bekend maken. mededeelen; II sost m
het bekende.
notomla, f & zie anatomia &_
notorlamente, avv algemeen bekend, klaarbIijkeIijk.
notorieta, t algemeene bekendheid.
notorlo,agg algEmeen bekmd; klaarblijkeIijk
nottambulismo, m I 't slaapwandelen; 2 't
nachtbraken.
notta'mbulo, m I slaapwandelaar. nachtwandelaar; 2 nachtbraker.
nottata, I (duur van den) nacht; far ,....,.
wakk'T bIijven. waken; perdere la ~. den
gehcelen naeht wakkcr liggen; nell' inverno Ie nottate sono lunghe, in den winter
zijn de nachten lang.
nottata'ccia, I slechte. afschuwelijke nacht_
notte, I nacht; duisternis. (het) donker;
buona ~! goeden nacht! weI te rusten!
F en dan is 't (ermee) gEdaan, dan is 't uit
(met het leven); camieia da ~. nachthemd; notti corti, pi korte nachten; lunedi
~, Maandagnacht; la ~ dell' obl;o. de
nacht der vergetelheid; a ~ avanzata.
laat. diep in den nacht; a gran ~. in 't
holste van den nacht; di ~, bij nacht, in
den nacht; 's nachts; di prima~, in 't begin van den nacht; sui far della ~, bij 't
vaIlen van den nacht; ei carre quanta dal
giorno alia ~. het is een verschil als tusschen dag en nacht; e gia ~. 't is reeds
donker; far di ~ giorno, van den nacht
een dag maken.
[zwerven.
nottegglare, vi nachtbraken. bij nacht rondnottetempo, avv bij nacht. in den nacht.
nottl'vago, agg bij nacht rondzwervend_
nottola, I I ~ vleermuis; 2 ~ nachtuil. katuil; 3 houten deurklink, vensterhaak.
sluitbalk van deur 01 venster; portare nottole ad Alene, uilen naar Athene dragen_
nottolino, m houten sluitwervel; klinkje; F
adamsappel (in keel).
nottolo, m sluithaak van venster. haak van
spanjolet; stutbalk.
nottolone, m ~ groote vleermuis; ~ nachtzwaluw, geitcnmelker; lig nachtvogel.
menschenschuw persoon. die aIleen '5
avonds oj's nachts uitgaat.
notturno, I agg nachtelijk. nacht-; animali
notturni, pi nachtdieren; II sost m J- nocturne. nachtmette,nachtmuziek; serenade_
notula, I opgave van kosten; rekening; verslag; korte Iijst.

nudare

nova

novennlo, m tijdvak van negen jaar.
nllva, f zie nuova.
novale, agg braak-; terreno "", braakveld. noverare, zie annoverare.
.
novamente, avv r opnieuw, nog eens; 2 on- noverca, f stiefmoeder..
nllvero, m getal, aantal; memgte, categofle;
langs, kort geleden.
lar
il
,.."
optellen,
tellen.
novanta, num indecl negentig.
novllu'nlo m nieuwe maan.
novantenne, agg negentigjarig.
novl'ssim~ I agg laatste, jongste; "" di,
novanteslmo, num negentigste.
jongste dag; novissime parole, pi laatste
novantlna, 1 negentigtal; una "", zoowat

woorden (v. e. stervende); II (sost m) t
novissimi, pi de vier uitersten (dood, laatste oordeel, hemel en h~l)..
.
.
baanbreker; II agg baanbrekend, naar 't novlta, f nieuwheid, ll1euwlgheld; ;cts
nieuws' onverwachte gebeurtell1s; verme]'
nieuwe zoekend; idee novatrici, pi naar
wing, ~mverwerping; earrivata :,~a ~, e . .
nieuwigheid strevende gedachten.
is groot nieuws; introdurre. nov,ta, ll1eunovazlone, 1 vernieuwing v. e. contract;
wigheden, veranderingen lllyoer.en.
$ conversie.
novl'zia, I novice, nieuwellllgc (lllZ. III kloosnllve, num negen.
ters); jonggehuwde.
.,
.,
no;vecento, num negenhonderd; il "", de
novlzlato, m novicaat; proefb]d, leerh]d; G>
tiende eeuw.
groentijd; pagare il,.." F leergel~ betalen.
novella, f nieuws, nieuwtje, bericht, tijding;
novelle,klein verhaal, vertelling; sprookje; novi'zlo, I agg nieuw, oner,:aren,]ong, pas
in dienst· II sost m nOVIce; ll1eUWellllg,
buona ~, Evangelie, blijde boodschap; ,..,
leerling; groen, onervaren mensch; 4- jong
da contare a veglia, onwaarschijnlijke, kinnllvo, agg zie 1tuovo.
[matro?s.
derachtlge vertelling, geschiedenis.
novellamente, avv I oniangs, kort geleden; 2 nozlonceIla, f geringc kennis, eemg begnp.
nozlone,
I
kennis,
wetenschap;
be
gnp,
notle;
opmeuw, van voren af aan.
nozioni generali, pl algcmeene kenll1s:
novellare, vi sprookjes, verhaaltjes vcrtellcn;
nllzze, I pi huwelijk; bruiloft, huwell]kskletsen, praten; kwaadspreken.
fpest. bruiloftskoek, hijlikmaker; "-' d' arnovellatore, m ,..,trlce, 1 sprookjes-, verhaalgento: zil veren bruiloft; convitati delle "-',
tjesverteUer; oster.
bruiloftsgasten; liglio in seconde "-', zoon
novelletta, 1klein verhaaltje; geschiedcnisje;
uit het tweede huwelijk; ,.., d' oro, gouden
kindersprookje.
bruiloft; pan di,.." liEide der wittebroodsnovelllere, m ""Iera, f sprookjeschrijver;
weken; F niet lang durende hefde 01
-schrijfster; uitvinder, vcrspreider van
vriendschap; ,.., del porco, slachtfeest; annieuwtjes 01 kletspraatjes; novellieri polidar a "-', F iets gaarne doen, met vreugde
tici, pi politieke tinncgieters.
aan iets beginnen; celebrare Ie "", brUlloft
novelllna, 1 kleine vertelling, sprookje' vervieren; lar Ie ,.., di Pulcinella, klbbelen,
zinsel.
J
novelllno, I agg nieuw, versch, frisch, jong,
vechten.
pas uitgekomen, pas benoemd; II sost m nube, I wolk; fig sluier, floers; in ~, vaag,
onduidelijk,
versluierd; senza nubt, onbenieuweling, groen; verzamcling van nowolkt, zonder droefheid.
yellen, boek met verhaaltjes.
witte vlek op hoorn·novelllsta, m & 1 novellist, novellenschrijver, nubecola, f wolkje;
[vhes.
-schrijfster; nieuwtjesschrijver, journalist Nu'bla, I Nubie.
nubl'fero, agg in wolken, door wolken omvoor de nieuwtjes; nieuwtjesjager.
ringd.
novello, agg nieuw, jong, versch; nog niet
.,
gezien, pas gebeurd; onervaren, groen; nublfra'glo, m wolkbreuk.
eta novella, jeugdige leeftijd; i novelli Ro- nu 'bile, I agg huwbaar; op huwbaren leeftlld;
nog
ongehuwd;
eta
"",
huwbare
~e€ft1]d;
mani, pi de nieuwere Romeinen; sposi
II sost 1 huwbaar, ongehuwd meIS]e.
novelli, pi jonggehouwden; stagione novella,
lente; tu sei a1tcora ,.." je bent nog on- nubiloso, agg bcwolkt, betrokken (lucht);
nevelachtig, nevel-.
. ..
crvaren.
nu'blo, I agg Nubisch; II N,.." tn Nubler.
novembre, m November.
novena, f RK novene, negendaagsche ge- nuca, I nek, hals.
nu'cleo, m kern; pit; kiem (van vrucht(n);
bedsoefening.
fig kern, middclpunt, uitgangspunt,
novena'rlo, agg negendeelig; ncgenletterkiem; celkern, kern van komoet.
grepig.
novendiale, agg negendaag"ch, negen dagen nudamente, avv naakt, ongeklecd; lig zonder
omhaal, zonder opsmuk, eenvoudig.
durend.
novennale, agg om de negen jaar terugkee- nudare, I vt ontblooten, ontkleed~n; berooven' II ,..,rsi vr zich ontkleeden,zlch
rend.
ontblo~ten.
'
novenne, agg negenjarig, negen jaar oud.
negentig, 'n negentig.

novantuno, num eenennegentig.
novatore, I m invoerder van nieuwigheden;

*
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nudato, p pass & agg bloot, naakt, ontbloot.
nuditil, / naaktheid; naakte figuur, naaktbeeld; kaalheid (van het land).
nudo, I agg naakt, bloot, ontkleed; kaal
(b2rg, vlakte); fig eenvoudig, zonder omwegen; cavallo ~, ongezadeld paard; ,....,
come Dio I'aveva /atto, moedernaakt; a
occhio ~, met het bloote oog; nude pareti,
pi naakte, kale wanden; a piedi nudi,
blootsvoets; ~diogni virtu, zonder eenige
deugd; cavalcare a dorso ~, op 't ongezadelde paard rijden; dormire sulla HUda
terra, op den blooten grond slapen; lasciare nudi i /igliuoli, de kinderen onverzorgd achterlaten; mettere a ~, berooven,
ontblooten; fig aan 't licht brengen; II
sost m het naakt, het naakte; disegnare
dal ~, naar het naakt(model) teekenen.
nudrlre, vt zie nutrire.
nulla, I avv & pron agg in 't geheel niet,
niets; null' a/latto, volstrekt niet; per ~,
vols trekt niet; non per~, niet zonder reden,
niet tevergeefs; non c'entro per~, ik heb
er in 't geheel niets mee uit te staan; II
sost & proH sost m niets; nul; esser UIJ gran
~, een groote nul zijn; mettere al ~, te
gronde richten; trayre dal ~, uit het niet
te voorschijn halen.
nulladlmeno, avv niettemin, evenweI.
nulla'gglne, / nietigheid, onbcduidendheid;
onbeduidend persoon.
nulla mente, avv ongeldig; nutteloos, tevergeefs.
nullatenlmte, I agg niets bezittende; II sost m
proletari er.
nullitil, / nietigheid, onbeduidendheid; ongeldigheid; F nul, nulliteit,onbeduidend
persoon.
nullo, I pron geen, geen enkele; niemand;
niets; ~ esenza macula, niets is volmaakt;
nulla nuova buona nuova, geen tijding
goede tijding; II agg ongeldig, nietig, van
onwaarde; onbeduidend; nutteloos, vergeefsch; uomo ~, een nul, nulliteit; ogni
aiuto era ~, aile hulp was vruchteloos.
nume, m godheid, goddelijk wezen, god;
goddelijke bescherming; godcnbeeld.
numera'bile, agg telbaar.
numerate, I agg een getal aanduidend, tel-;
nome ,...." telwoord; II sost m telwoord.
numeratmente, avv zie numericamente.
numerare, vt tellen, optellen, opsommen;
nummeren; meetellen; F opdokken, afschuiven, betalen.
numera'rlo, I m baar geld, klinkende munt;
II agg organiek, vast aangesteld (ambtenaar).
numeratamente, avv volgens de rij, op zijn
nummer af.
numeratlvo, agg tel-.
numerato, p pass & agg genummerd; gepagineerd.

nuotare

numeratore, m teller (v. breuk); opteller.
numerazione, t telling, optelling; nummering; opsomming.
Nu'meri, m Numeri (boek v. h. Oude Testament).
numerica, t 1" muzieksehrift in cijfers.
numericamente, avv naar 't aantal, volgens
het aantal; in getallenwaarde.
numerico, agg numeriek, naar 't aantal,
getal-; naar het nummer.
numerino, m cijfertje. nummertje.
nu'mero, m getal; nummer, nommer; cijfer;
aantal, menigte; f klankrnaat. rhythmus;
(Gram) getal; kwaliteit; vereischte; numeri
pi ook: aanleg. kennis; ~ arabo. Arabisch
cijfer; ,...., aureo. gulden getal (op kalenders); cattivo, ~ slecht nummer (bij de
loting); ~ di leva, lotingsnummer (voor
de militie); ,...., plurale, meervoud; ~ romano. Romeinsch cijfer; ~ singolare, enkelvoud; ,...., uno, nummer een, van de
beste kwaIiteit, uitmuntend; esser in ,....,.
in voldoend aantal aanwezig zijn (om te
stemmen); eun uomo di molti numeri. 't is

een ma.n van veel kennjs, aanleg; far ~,
slechts een nummer zijn, persoonlijk niet
in aanmerking komen; per lar ~, om 't
getal vol te maken; metter ncl ~ di, rangschikken onder; per mancanza di~, wegens onvoltalligheid; senza ~, ontelbaar,
in zeer grooten getale.
numerone, m groot getal; groot cijfer; geluksgetal, geluksnummer.
numerosamente, avv talrijk, in grooten
getale.
numerositil, I talrijkheid; menigte.
numeroso, agg talrijk, groot.
Numi'dia, I Numidie.
Numi'dio, I m Numidier; II agg Numidisch.
numisma'tica, f munt- 01 penningkunde.
numisma'tico, I agg penningkundig; II sost
m penningkundige.
numma'rio, agg penningkundig, munt-,
penning-.
nummo, m geld. munt.
nU'ncio, m & zie nunzio.
nu'nzia, / voorbode, aankondigster.
Nunziata, t afk. van Annunziata.
nunziatura, I nunciatuur (paleis en waardigheid van een nuntius).
nu'nzio, m I bode, voorbode; 2 gezant; 3
boodschap, aankondiging; ~ apostolico,
nuntius, pauselijk gezant.
nuocere, vt schaden. benadee1en; schade.
nadeel toehrengen; ~ alla salute, nadeeJig voor de gezondheid zijn.
nuora, t schoondochter; suocera e ---, ~
driekleurig viooltje. pensee.
nuotare, vi I zwemmen (oak fig); 2 drijven.
bovendrijven; ,...., a pancia all' aria, op den
rug zwemmen; ,...., come una gatta di Piombo, zwemmen als een baksteen; ---
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nell' abbondanza, in weelde baden, in over- nutritore, m voedstervader; opvoeder, onderhouder.
vloed leven; parte grassa che nuata sopra,
de vettige deelen, die bovcndrijven; pas- nutritura, f voeding, ondcrhoud; voedingsmiddel; fig opvoeding.
sare un liume nuotalldo, cen rivier overnutrlzlone, I voeding; voedingsproces.
zwemmen.
nu'vola, I wolk; andare su per Ie nuvole, in
nuotata, f zwempartij, zwemtocht.
de wolken zweven, altijd in hooger sferen
nuotatore, m ---trice, f zwemmer, -ster.
zweven; caseare dalle nuvole, uit de lucht
nuMo, m het zwemmen, zwemkunst; scuola
komen
vall en; zeer verbaasd, zeer verrast
di "", zwemschool; a ,......" zwemmcnd.
zijn; fabbricare ,ulle nuvole, luchtkasteenuova, f nieuwtje, bericht, tijding; aver
len bouwen.
buone nuave, vroolijk, opgeruimd zijn; 0
sai la ~? weet gij het nieuws? wi! ik je nuvola'ccio, m groote, donkcre wolk, regenwolk.
wat nieuws vertellen; ti do una ,..." ik ver-

nuvola'glia, f wolkenmassa.
zeker u, kan u verzekeren.
nuvolame, m wolkjes in vloeistof.
Nuova Zelanda, f Nieuw-Zeeland.
nuvolato, m zware bewolking.
Nuova Zembla, f Nova-Zembla.
nuovo, I agg nieuw; pas gemaakt, pas uitge- novoletta, I wolkje.
komen, jong; opnieuw, wederom, ander- nu'volo, I m donkere, dichte wolk, zware
maal; modern; onervaren, groen; beginnend; anna ""-', nieuw jaar; gentenuova, pas
omhoog gekomen lieden, parvenus, 0W-ers; ,....., ""-', gloednieuw; kersversch; la
nuoua Rama, het nieuwe, moderne Rome;
tJ settimana nuova, tot de volgende week;
nuovi spasi, pi jonggehuwden; terra nuova,
onbewerkt, onontgonnen land; il N,...,
Testamento, het Nieuwe Testament; viso
,..." nieuw, onbekend gezicht; ""-' di zecca,
gloednieuw, gehecl nieuw; esser"'" a, onervaren zijn in, een nieuweling zijn in;
esser ~ alla liberta, nog niet rijp zijn voor
de vrijheid; esser ""-' di qc, van iets onderricht zijn; giunger nuova (una cosa) , onverwacht gebeuren; mostrarsi,..., di qc, doen
alsof men van iets niet afweet, zich voor
den domme houden; II sost m het nieuwe,
nieuws; che c' e di ,...,? wat is er voor
nicuws? rimettere a "'-', weer aIs niCll\V
maken; di ""-', van voren af aan, opnieuw;
di bel ""-', wederom.
nuraghl, m pl voorhistorische, piramidevormige steenen torens op Sardinie.
nutazlone, I ~ draaiing naar de zon (van
bloemen); il schommeling der aardas.
nutricamento, m het voeden, voeding.
nutricare, vt voeden, voedse1 geven.
nutricatlvo, agg voedend, voedzaam.
nutrice, I f voedster, min, zoogmoedcr; II
agg voedend.
nutriente, p pres & agg voedend; voedzaam.
nutrimento, m voeding; voedsel; voedingsmiddel.
nutrire, I vi voeden, voedzaam zijn; II vt
voeden, voedsel geven, zoogen; grootbrengen, opvoeden; onderhouden, voeden'
it denaro nutre Ie industrie, het geld is het
voedsel der industrie; ""-' odio contra qd,
haat koesteren tegen iem.; III ""-'Tsi, vr
zich voeden.
nutrltlvo, agg voedzaam, voedend.
nutrito, p pass & agg gevoed; goed gevped,
goed onder40uden.
.

wolk; somber weer; ""-' di amici, een menigte; troep vrienden; ""-' di locuste, wolk,
zwerm sprinkhanen; ""-' di polvere, stofwolk; andar ne' nuvoli, opvliegen, opbruisen; andar su pe' nuvoli, zich in de wolken
verliezen, hoogdravend worden; II agg
bewolkt.
nuvolone, m groote, sombere regenwolk;
nuvoloni, pI dreigendc voorteekenen, onheilszwangere wolken.
nuvolositii, f bewolktheid, dichte bewolking.
nuvoloso, agg bewolkt, betrokken; nevelachtig; troebel (vlocistof).
nuzlale, agg bruids-, bruilofts-, huwelijks-;
benedizione ~, huweJijksinzegening; patti
nuziali, pi huwelijksvoorwaarden; vela ""-',
bruidsluier.

o.
In & I a (wordt uitgespr.: a aperto, open
0., als de 00 in 't Nederl. door, moor;
o chiuso, gesloten of korte 0 als 0, in morgen); afkort. O. = ovest, westen; O. D. C.
ollre, dedica, consacra, biedt aan,
draagt op en wijdt (op opschriften).
2 0, oh! 0 gioia! 0, vreugde!
30, (voor klinkers soms ad) of; a... 0 ••• , of...
of...; hetzij ... hetzij ... ; 0 tuUa 0 nulla, alles
of niets; 0 che non potesse 0 che non volesse,
hetzij dat hij niet kon, hetzij dat hij niet
wilde.
0, voor ho, ik heb.
oasi, f oase.
obbedlente, agg gehoorzaam.
obbedlimza, f gehoorzaamheid; (kerkelijk,
pauselijk) gezag.
obbedlre, vt gehoorzamen.
obbiettare, & zie obiettare &.
obbietto, m zie oggetto.
obbligante, p pres & agg verbindend, verplicbtendj be)eefd, voorkomend.
I 0,
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obbllgare, I vt verbinden; vastbinden; fig
vcrplichten, (aan zich) verbinden; zedelijk
dwingen; nessuno vi obbliga, niemand verplicht, dwingt u; ~ la propria fede, zich
door zijn woord verplichten, zijn woord
verpanden; ~ Ie proprie rendite, zijne inkomsten verpanden; II ~rsi, vr zich verplichten, zich verbinden; ~rsi per uno,
voor iem. borg blijven.
obbligatamante,avv verplicht; gebonden; gedwongen.
obbligato, p pass & agg gebonden, verplicht;
gedwongen, genoodzaakt; f obligaat, niet
weggelaten kunnende worden; hoofdstemmig; voorgeschrevcn; ........,! zeer verplicht; non voler esser ~ a nessuno, aan
niem. verplichting willen hebben.
obbllgatorio, agg verplichtend, bindend;
voorgeschreven; istruzione obbligatoria,
leerplicht.
obbligazlone, f verplichting; $ ~ obligatie,
schuldbewijs; F gevoel van verplichting,
dankbaarheid; verplichting; f hoofdthema; vincolo d' ~, band der crkcnte!ijkheid.
obbllgo, m gebondenheid, verplichting;
plicht;
generale della leva, algemeene
dienstplicht; ~ d' ufficio, ambtsplicht;
esser d' ~, verplicht zijn; essere in ~ a qd,
verplichting aan iem. hebben; me ne fo un
~, ik reken het mij tot een plicht.
obbrobrlo, mhoon, spot, smaad, schande;
fig schandvlek; obbrobri, pi scheldwoorden, smadelijke, hoonende woorden; e un
......." 't is een schande.
obbrobrlosamente, avv schandelijk, smade!ijk.
obbrobrloso, agg schand olijk, smadelijk, hooobelisco, m obelisk.
[aend.
oberato, agg ~ met schuld en belast, zwaar
verhypothekecrd.
obeslta, f zwaarlijvigheid.
obeso, agg zwaarlijvig, zeer dik.
obice, m X houwitser.
obiettare, vi & vi tegenwerpen, bezwarcn inbrengen tegen.
oblettlvo, I agg objectief; bui ten ons eigcn ik,
zakelijk; (Gram) voorwerps-; II sost m
I objectief (v. e. kijker), voorwerpsglas;
2 doel, doelwit.
obletto, m voorwerp; zie oggetto.
obiezlone, f tcgenwerping, bedenking.
oblata, f leekezuster, liefdezuster, begijn.
oblato, m leekebroeder, oblaat.
oblatore, m ~trlce, f geyer, schenker, oster
(voor kerkel. doeleinden); bieder, oster
bij openbaren verkoop.
oblazlone, f offergave, oblatie; schenking,
stichting; bod bij openbaren verkoop.
obllare, vi & ~rsl, vr verge ten, niet denken
aan; ~rsi in qc., zich in gcdachten over
jets yerdiepen,

obllo, m het vergeten; vergetelheid; cadere
nell'~, in vcrgetelheid geraken; mettere iIJ
~, verget2n; sottrarre all' ~, aan de vergetelheid onttrekken.
oblloso, agg vergeetachtig, in vcrgetclheid
brengend.
obllquamente, avv schuin, scheef; op slinksche wijze; zijdelings.
ob\lquare, vi in schuine richting gaan; X
schuins marcheeren.
ob\lqultil, / schuinte, schcefheid; schuine
stand; slinkschheid.
obll'quo, agg schuin, schecf; slinksch; angoli
obliqui, pi scheevc hoeken; casi obliqui, pi
(Gram) verborgen, afhankelijke naamvallen; mezzi obliqui, pi slinksche middel en; vie oblique, pi sluipwegen, slinksche
wegen; per ~, langs omwegen, langs
slinkschc wegen.
obllterare, vtuitwisschen; afstempelen (postzegel).
obllterazlone, f uitwissching; afstempeling.
obllvlone, f vergctelheid.
obllvioso, agg zie oblioso.
oblungo, agg langwerpig.
oboe, m f hobo.
oboist a, m f hobospcler, hobolst.
obolo, m obolus, Oud-Gr. pasmunt, penning;
~ di San Pietro, st. Pieterspenning.
obrogare, vt zie abrogare.
obseerazione, / aanrocping, bezwering; vurig
gebed.
obsoleto, agg vcrouderd, in onbruik geraakt.
obumbrare, vt zie adombrare .
oe, m lingua d'~, I a n g u ed' 0 C, Oudproven.;aalsche taal.
oca, f }, gans, cervello d' ~, domkop; colla
d' i"J, lange, dunne hals; ,-.- domestica,
tamme gans; giuoco dell'~, ganzebord;
pelle d' ~, kippevel; penIJa d' ~, ganzeveer; esser la canzone dell' ~, altijd hetzelfde liedje zijn; (mod prov) fare il becco
all' ~, iets ten einde brengen; i paperi
vogliono menar l'oche in pasttwa, de jongc
ganzen willen de ouden naar de wei
brengen, d. w.z. de jongen willen de ouden
leeren; (prov) a penna a penna si pela
un' ~, met geduld en volharding komt
men alles te boven.
ocarina, f f ocarina, soort steenen fluit.
occaslonale, agg tocvallig, gelegenhcids-;
/ebbre ~,
bijkomcnde, vergezellendc
koorts.
occasional mente, avv bij gelegenhcid; toevallig.
occaslonare, vt aanleiding geven, veroorzaken.
occaslonato, agg gebrekkig uitgevallen, door
een speling der natuur zoo geworden; afwijkend.
occaslone, f gelegenheid; aanleiding; het
gUl).stige oogcnblik; gelegenheidskoopje;
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diseorso d' ~, gclcgcnheidsredevoering;
aspettare l'~, het gunstige oogcnblik afwachten; eolgo I' ~, ik neem de gelegenheid waar; tener per il ciullo I' ~ che,
capita, de gelegenheid te baat nemen;
all' ~, bij gelegenheid; (prov) I' ~ fa
l'uomo ladro, de gelegenheid maakt den
dief.

occaso, m ondergang (der zon), 't westen;
avond; fig ondergang.
occhla'cclo, m > leelijk, valsch oog; far gli
occhiacci a uno, iem. met een kwaad, ongunstig oog aankijken, iem. leelijk aankijken.
occhla'la, I oogholte; occhiaie, pi blanwe
kringen onder de oogen.
occhlala'lo, m brillenmakcr, opticicn.
occhlale, agg oog-; dente ~, oogtand.
occhlaletto, m oogglas, monocle; lorgnet,
face-a.-main.
occhlall, m pi bril; lorgnet; mettersi gli "",
zijn bril opzetten.
occhlallno, m zie occhialetto.
occhlare, vt aankijkpn, aanstaren.
occhlata, f blik; uitzicht, gezicht; oogwenk;
blauw oog; i£J zeebrasem; dare una certa
~ a qd, iern. een beteekenisvollcn blik toewerpen; dare un' "" a qc, een vlul,htigen
blik ergens op-, inwerpen; dare un' ~ a
un ragazzo, een oogje op een knaap
houden; ad un' """, in e€'n oogwenk.
occhlatina, f vlnchtige blik.
occhlato, agg met oogen; met oogvormige
plekken of oogjes.
occhlatura, f zic guardatura.
occhlceru'leo, agg blauwoogig.
occhlegglare, I vt oogjes geven; teedcr, met
welgevallen aanzicn; II ~rsi, v. recitr.
elkaar toelonken.
occhlellatura, I rij knoopsgaten, rij haakjes.
occhlello, m knoopsgat; oogje, vetergat;
kleine ondiepe voor (in akker); ~ sciupato
uitgerafeld knoopsgat; far la bocca d' ~,
een prnimenmondje trekken.
occhletto, m oogjeO; X ring, Ins (aan touw);
voorhandsche of Fransche titel; adres
links onderaan op dienst-, handelsbrieven
&; ~ ~Og, knop; occhietti vivaci, PI levendige oogen; lar I' ~, een knipoogje geveil.
occhio, m I oog; 2 gezicht, gezichtsvermogen; 3 lig blik; 4 voorzichtigheid, verst and;
5 vlek, stip, oog (op panweveeren, bladeren &); 6 ~ ~Og, knop; 7 gat, ~Og, opening (v. schaar; in brood, kaas &); 8
rond dakvenster; 9 oog op soep; ~ acuto,
scherp gezicht, scherpe oogen; occhi
d' Argo, pi Argnsoogen; ~ di bove, A rond
(dak)venster; ~ di bue, ~ koeienoog; ~
di eivetta, goudstnk; colpo d' ~, blik; uitzicht, panorama; ~ debole, zwak gezicht;
,...., di fUQco, vurig oog; ,...., di gatto, katoog

occhio
(halfcdelsteen); male agli occhi, zeere
oogen; mal d' ~, betoovering, beheksing
(door het booze ~Og); ~ della mente,
geestesoog; "" nudo, bloot, ongewapend
oog; ~ pia, teedere, verliefde blik; ~ di
sole, zonnestraaltje, mooi meisje; ~ di
vefro, glazen oog; abbassar gli occhi, de
oogen neerslaan; aprire gli occhi, I het
levenslicht aanschouwen; 2 de oogen
open honden, op zijn hoe de zijn; 3 opklaren (van 't weer); aprir gli occhi ad
uno, iem. de oogen opcnen, iem. ontgoochelen; aver la benda agli occhi, een blinddoek voor hebben; aver gli occhi addosso
ad uno, iem. niet nit het oog vcrliezen;
aver gli oechi aile mani di qd, iem. goed
op de vingers kijken; aver un ~ al gatto e
un aUro alla pentola, naar aile kan ten
heenzien, voorzichtig zijn; batter gli occhi,
knipoogen; cavarsi qc dagli occhi, iets met
grooten tegenzin weggeven; cavarsi gli
occhi, 1 zijn oogen vermocien, bederven;
2 elkaar de oogen wei willen nitkrabben;
chiuder gli occhi, sterven; chiudere un ~,
een oogje dichtknijpen, niet willen zit'nj
costare un -.J, zeer duur zijn; dar ~ a una
cosa, ~Og, een goed niterlijk aan iets
geven; dare d' ~ a qd, iem. cen wenk, een
oogje geven; dare nell' ""-', in 't oog vallen,
indrnkmakenj dare (of gettare) la polvere
negli occhi, zand in de oogen strooien; non
essere acqua da oechi, niet zoo gehcel onschadelijk zijn; gettare gli occhi sopra qc,
den blik op iets werpen; guardare colla
coda dell' ~, met een verholen blik aanzien; guardar con (of a) mal "", met een
kwaad oog aanzien; lasciar gli occhi sopra
qc, iets met de oogen verslindcn; begeerig
naar iets kijken; metter innanzi agli (of
sotto gli) occhi, onder de oogen 01 het oog
brengen; pascer l' ~ in qc, zijn oog aan
iets weiden; passar d' ~, aan 't oog ontgaan; perder d' ~, nit het oog verliezen;
perdere illume degli occhi, blind worden;
saltare agli occhi di qd, iem. aanvliegen,
iem. de oogen willen uitkrabben; cia salta
agli occhi, dat springt in 't ~Og, trekt zeer
de aandacht; spendere gli occhi, zeer veel
nitgevenj stare can tanto d' occhi, de
oogen wijd openspalken; strizzare (of
stringere) l' ~ a qd, iem. een knipoogje,
een wenk geven; veder di buon "", met een
goed, welwillend oog beschonwen, bezien;
volger gli oechi, de blikken wenden; qui ci
vuole molt' ~, hier is veel omzichtigheid
noodig; a "", met het (bloote) ~Og, op het
oog; a "" e croce, oppervlakkig, op 't ~Og,
onnauwkeurig, slordig; a chi us' occhi, a
occhi chiusi, met gesloten oogen, zonder
moeite; a quattr' occhi, onder vier oogen;
a colpo d' ~, op den eersten blik; agli
ocelli tuoi, in uw oogenj agli oeeM del
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mondo, in de oogen der wereld; in un
batter (of colpo) d' ,...." in een oogwenk;
(prov) lontan dagli oeehi, lontan dal euore,
uit het oog uit het hart; l' ,..., del padrone
ingrassa il cavallo, het oog v. d. meester
maakt het paard vet; in terra di ciechi,
beato ehi ha un ,...., solo, in 't land der
blinden is eenoog koning; ,...., per ,...." dente
per dente, oog om oog, tand om tand; I',....,
vuole la sua parte, het oog wil ook wat
hebben.
occhlolino, moog, knipoogje.
occhluto, agg veeloogig; met oogvormige
vlekken (pauwestaart); met veel oogen,
knoppen (wijnstok); lig scherpzinnig, geslepen.
occidentale, agg westelijk; west-, westersch;
Ie Indie occidentali, PZ West-Indie.
occldente, m westen.
0occl'duo, agg westelijk.
occlpltale, agg achterhoofds-.
occl'plte, occlpl'zlo, m achterhoofd.
occorrente, I p pres & agg I voorkomend,
voorvallend; 2 noodig, benoodigd; II sost
m het noodige.
occorrenza, I voorkomende gelegenheid;
voorval, geval; zaak, aangelegenheid; geval van nood, noodwendigheid; all' ,...."
in geval van nood; in voorkomend geval;
in ogni sua ,...." in al wat hem (u) zou
kunnen overkomen; in al wat hij (u) noodig heeft; in quella ,..." in het onderhavige
geval.
occo'rrere, vi I overkomen, gebeuren, voorvallen; 2 noodig hebben, noodig zijn; ,...,
alia mente, invallen, voor den geest komen; mi oecorre di aver questa somma, ik
heb die som bepaald noodig; non occorre!
niet noodig.
occulta'blle, agg wat verborgen, geheim gehouden kan 01 moet worden.
occultamente, avv in 't geheim, verborgen,
occult.
occuItamento, m het verbergen, verheimelijken.
occultare, I ,vt verbergen, verstoppen; verduisteren; verheimelijken; II ,...,ysi, vr
zich verbergen, verstoppen, verschuilen.
occuItazlone, m iP.l sterbedekking (door de
maan), verduistering.
occultlsmo, m occultisme, geheimleer.
occulto, agg verborgen, geheim; occult;
lorze occulte della natura, PZ verborgen
krachten der natuur.
occupante, I p pres & agg bezitnemend, bezettend; bezighoudend; II sost m bezitnemer, bezitter; bezettende macht.
occupare, I vt I in bezitnemen; bezetten (ook
X); 2 innemen, beslaan, vullen, omvatten;
3 bekleeden, vervullen (een ambt &); 4
bezighouden, in beslag nemen; 5 werk geven; un pensiero mi occupa tutto, een ge-

odio

dachte neetrlt mij gehee! in beslag; ,....,
bene la sua giornata, zijn dag goed besteden; ,...., poco posto, weinig plaats innemen; ,...., qd in qc, iem. ergens voor gebruiken, hem bezigheid verschaffen; ,...., Ie
ragioni d' alcuno, iemands gronden weerleggen; '" un ceria tempo, een zekeren tijd
in beslag nemen; ""' un terreno, '" een
stuk grond ten algemcenen nutte onteigenen; II ,...."si, vr zieh bezighouden;
bezig zijn; werk hebben; ,....,rsi dei latti
altrui, zieh met andermans zaken bemoeien.
occupato, p pass & agg ingenomen; bezet;
bezig; druk bezet, met bezigheden overladen; ~ in gesprek; tutti i posti sono
occupati, aile plaatsen zijn bezet.
occupatore, m bezitnemer, occupator.
occupazlone, f I inbezi tneming; bezetting; 2
bezigheid, werk.
Ocea'nla, I Oceani", Australie.
ocea'nico, agg oceaan-, zee-; tempeste oceaniche, pI stormen op den oceaan.
o oceano, oceano, m oceaan; fig overvloed,
groote hoevcelheid; '" d'inehiostro, een
zee van inkt.
oclocrazla, f ochlocratic, heerschappij van
het gepeupel.
ocra, I oker.
ocra'ceo, ocroso, agg okerachtig, okerhoudend.
oculare, I agg oog-, oculair; teslimone,...." ooggetuige; II sost m oogglas (in kijker), oculair.
oculatamente, avv voorzichtig, omzichtig.
oculatezza, I omzichtigheid, behoedzaamheid.
oculato, agg van oogen voorzien; fig omzichtig, behoedzaam.
ocullsta, m oogarts.
ocull'stlca, I oogheelkunde.
ocull'stlco, agg oogheelkundig.
od, cong of zie 3 O.
odalisca, f odaliske, haremvrouw.
ode, lode, leerdicht, lofdicht.
odeo, m odeum, muziektempel (bij de
Ouden); odeon: naam voor concertgebouw of schouwburg.
odla'biJe, agg hatelijk, verfoeilijk.
odlare, vt haten, verafschuwen; ,...., la luce
della verita, het licht der waarheid schuwen.
odiatore, m ,...,trice, f hater, vijand; haatster,
vijandin.
odlernamente, avv hedendaags, op hedendaagsche manier.
odierno, I agg huidig, hedendaagsch; la
lezione odierna, de lezing van heden; II
sost m 1',...." het heden.
Odlno, m (Mit.) Odin, Wodan.
odlo, m haat; afschuw; aver in - , haten;
essere in ,...., a qd, gehaa t bij iem. zijn; lare
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qc in _, iets uit haat doen; lomentare,
serbare - , haat koesteren, voeden; portare
- a qd, iem. haat toedragen; in - alia
legge, trots de wet.
odlosamente, avv hatelijk, afschuwelijk, met
haat.
odlosita, f afschuwelijkheid; gehaatheid, het
hatelijke.
odioso, agg hatelijk, gehaat, afschuwelijk;
hinderlijk, lastig.
Odissea, f Odyssea; fig zwerftocht, lotgevallen; lm'ga ~ di dolori, lange lijdcnsgcschiedcnis.
odometro, m wegmeter (toestel).
odontalgia, I tandpijn.
odonta'igico, agg l' tandpijnstillend.
odora'blle, agg te ruiken.
odora'cclo, m nare reuk, stank.
odoramento, m het ruiken; reuk.
odorare, I vtruiken; snuffelen (van honden);
met reuk, geur vervullen; II vi rieken,
reuk geven; ~ di qc, naar iets rieken.
odoratlvo, agg reuk-; sensa - , zintuig van
den reuk.
odorato, I m reuk, reukzintuig; F neus; line, fijne neus; II p pass & agg geroken;
welriekend, geurig.
odore, m reuk, geur; odeur, parfum, reukwerk; fig lucht, reuk; voorgevoel, vermoeden; odori, PI welriekende kruiden (voor
keukengebruik); acqua d'~, reukwater;
avere - di qc, de lucht, het vermoeden
van iets hebben; mandare (of rendere)
- , geur, reuk verspreiden.
odorl'fero, agg welriekend, geurig.
odorlno, m zacht, aangenaam geurtje.
odorosamente, avv geurig, welriekend.
odoroso, agg geurig, welriekend; acque odorose, PI reukwater, parfums.
Mfa, f ascbbrood, zie focaccia.
offella, f (taart van) bladerdeeg.
offend ere, I vt stooten tegen; kwetsen, verwonden, benadeelen; beleedigen, krenken;
aanstoot geven; - Dio, tegen God zondigen; - la legge, de wet schenden; - qd
nel suo interesse, iem. in zijn belangen
schaden; '" il sensa artistico, den kunstzin
beleedigen; II -rsi, vr zich gekrenkt, beleedigd gevoelen; aanstoot nemen; III
-rsi, v recipr elkaar belecdigen.
offende'vole, agg bcleedigend, krenkend.
offendl'blle, agg kwetsbaar, licht te beleedigen.
offendlmento, m het beleedigen; beleediging
-krenking.
offenditore, I m ~trlce, I beleediger; -ster;
II agg beleedigend.
offensiva, m ¥ offensief, aanval.
offensivamente, avv I beleedigend, krenkend
2 ¥ aanvallend.
offensivo, agg I beleedigend, krenkend; 2 ¥
aanvallend, aanvals-, offensief; armi

ofite

olfensive, pi aanvalswapenen; lega offensiva
e dilensiva, aanvallend en verdedigend
verbond.
offerente, I p pres aanbiedend; II sost m & f
bieder, biedende; maggior ~, meest biedende.
offerire, vt zie ollrire.
offerta, f aanbieding, aanbod; $ offerte; bod
(bij verkoopingen); RK offerande, offergave; offer; una piccola ~, een kleine bijdrage; 1'- supera la dimanda, het aanbod
overtreft de vraag.
oUerto, p pass (van of/rire) aangeboden.
offertorio, m RK offertorium, gebed v66r de
opheffing der gewijde hostie onder de H.
Mis; 't gezang bij dezc plechtigheid; misoffer.
offesa, I beschadiging, kwetsing; beleediging, krenking; ¥ offensief, aanval; aanvalswerk; armi da - , aanvalswapenen; ·Ie
offese degli anni, de vcrwoestingen der
jaren; riparare Ie offese, de beleedigingen
weer goed maken; star sull'~, aanvallend optreden, in 't offensief zijn.
olfeso, p. pass van offendere.
officiale, m & agg zie ulliciale.
officiare, vi de mis opdragen, godsdienstoefening houden.
officina, I winkel, wcrkplaats, fabriek; laboratorium (van apotheek); Direzione delle
ollicine, ¥ Directie der constructie-werkplaatsen.
officinale, agg officinaal, apothekers-; geneesom'cio, m zie ullicio.
[krachtig.
offlciosamente, avv I dienstvaardig, gedienstig, ijverig; 2 officieus, half-ambtelijk.
officioslta, f I dienstvaardigheid, gedienstigheid; 2 officieus, balf-ambtelijk karakter.
officioso, agg I dienstvaardig, bereidwiIlig; 2
officieus, half-ambtelijk.
offrire, I vt aanbieden, aanreiken; $ aanbie.
den; bieden; - a Dio, aan God opdragen,
offeren, wijden; - I'ostia, de H. Hostie
opheffen; non si trova nessuno cke ofIra, er
doet zich geen bieder voor, er is niemand
die een bod doet; II -rsi, vr zich aanbieden.
offuscamento, m verduistering, beneveling.
offuscare, I vt verduisteren, benevelen; lig
verkleinen (verdienste, goede naam); un cristaUo, een glas, kristal mat, ondoorzichtig maken; - la mente, den geest benevelen; II -rsi, vr verduisteren, donker,
duister worden; versomberen; dof worden;
verzwakken (gebeugen).
offuscazione, I verduistering, beneveling;
dofwording; lfl ecli ps.
oflcleide, ofleide, m J ophicJeide, slangvormig gebogen blaasinstrument met elf
kleppen.
ofidl, ofi'dll m PI (orde der) slangen.
ofite, m ophiet, slangensteen (groen).

oftalmia
oftalmia, t l' oogontsteking.
orta'imico, agg oogheelkundig, oog-.
oftal mologia, t oogheelkunde.
oftalmoscopia, t l' onderzoek met den oogspiegel.
oftalmoscopio, m l' oogspiegel.
Oga, I B -- e M agoga, Gog en Magog; gevaarlijke vijand; andare in oga magoga, F
in onbekende, vreemde landen gaan.
oggettlvamente, avv objectief, onbevangen.
oggettlvare, vt objectief voorsteUen.
oggettlvlta, t objectiviteit, onbevangenheid.
oggettlvo, I agg objectief, voorwerpelijk;
zakelijk, onbevangen, onpartijdig; daadwerkelijk, feitelijk; (Gram) voorwcrps-;
verita oggettiva, fei telijke waarheid; II
sost m objectief, voorwerpsglas (in kijker).
oggetto, m voorwerp, ding; object; (Gram)
voorwerp; doel; oggetti d' arte, pI kunstvoorwerpen; e~ d'invidia, hij is een voorwerp van afgunst; quale e /'-- di questa
luo viaggio? wat is het doe! van uwe rcis?
a ~ di, a ,..., che, met het doel om, teneinde; coli' unico -- di ... , met het eenig
doel om ... ; non per altro ,..." met geen
ander doel.
oggl, I avv heden, vandaag; F van middag;
tegenwoordig; ,..., a otto, vandaag over
acht dagen; ~ stesso, nog heden;,..., come,....,
juist nu, juist op dit oogenblik; d'~ in
domani, van heden op morgen, elke dag,
elk oogenblik (kan het gebeuren&); da ,....,
innanzi, van heden af; ,..., la /'anno, vandaag voor een jaar; al giorno d'~, heden
ten dage, tegenwoordig; (prov) ~ a me,
domani ate, heden ik morgen gij; II sost m
1',...." het he den; in ~, heden ten dage.
oggidl, oggiglorno, avv he den ten dage,
tegenwoordig.
ogglmal, avv voortaan.
ogiva, t L:>. ogief, spi tsboog.
oglvale, agg L:>. spitsboogvormig, ogivaal.
ognl, pron elk, ieder, aUe; ~ cosa, alles, van
alles; di ,..., cosa, van alles wat; in ~ e
qualunque caso, in elk denkbaar geval; ,...,
volta, te1kens, iedere keer; ad ,..., modo, in
elk geval, hoe het ook zij.
ognicosa, m alles.
ognldl, avv dagelijks.
ognintorno, d',..." avv naar aile kanten,
rondom.
Ognlssanti, m indecl Allerheiligen.
ogniveggimte, agg alziend.
ognora, avv altijd.
ognorache, cong tel kens wanneer; op voorwaarde, dat telkens ....
ognuno, pron een ieder, iedereen, icder;
(prov) ,...., per se e Dio per tutti, ieder voor
zich en God voor allen.
oh! o! 0 wee! (uitroep van schrik, verwondering, spot &).
ohl! ail au! (uitro~p van pijn, s:n:lrt).

olio
ohime! I 0 wee! ai! (uitroep van pijn,
smart); helaas!; II sost m gejammer, ach
en wee.
oibo! bah! f02i!
ol'dio, m ~ druivenschimmel, soort meeldauw.
oime! 0 wee! helaas!
ol!! hola! he!
OIanda, t Holland, Nederland.
olandese, I agg Hollandsch; II 0,..." m & !
Hollander; Hollandsche.
olandetta, t fijn Hollandsch linncn.
olea'cee, f PI ~ oleaceeen, olijfachtigen.
olea'ceo, oleaginoso, agg olieachtig, vettig.
oleandro, m ~ oleander.
oleastro, m ~ wilde olijfboom.
oleico, agg acido "-', oliezuur.
olei'fero, agg oliehoudend.
oleifl'cio, m oliefabriek, olicslagerij.
oleina, t olelne, vetstof der olic.
Ol/mte, agg welriekend.
oleografia, f oleographie, olieverfdruk.
oleosit!, j olieachtigheid.
oleoso, agg olieachtig, vettig.
olezzante, agg welriekend, geurig.
olezzare, vi aangenaam rieken, geuren.
olezzo, m aangename geur, parfum.
olfatto, m reuk (zintuig).
olfattorio, agg reuk-; nervi oljatiori, pi rcukzenuwen.
olia'ndolo, m oliehandelaar.
olia'rlo, m oliekelder.
oliata,' I olieopbrengst (v. e. jaar).
oliato, agg geolied; met olie klaargemaakt;
rijp (van olijf).
oliatore, m oliekannetje, oliespuitje.
oli'bano, m ~ wierookboom; Arab. wierook.
oliera, I olie- en azijnsteHctje; F apotheek.
oligarchia, t oligarchie, regeering van eenige
voorname geslachten.
oliga'rchico, agg oligarchisch.
olimpi'aco, agg periodo ,..." ol)::mpische periode, olympiade.
olimpi'ade, t olympiade; tijdperk van 4 jaar
(bij de Oude Gricken).
oli'mpico, agg olympisch (spelen, ka!m!e &).
Olimpo, m (Mit.) Olympus, berg m rhcssalie, woonplaats der goden.
olio, m olie; inz. olijfolie; colori a "-', pI olieverven; ,..., eomune, gewone (olijf}olie; ,...,
di legato di merluzzo, levertraan; ,..., da
lumi, lampolie; ali minerali, pi minerale
olien; quadro a "', olieverfschilderij; ,...,
rosato, rozenolie; ,..., santo, gewijde olie;
laatste oliesel; "-' di sasso, petroleum;
cheto (of zitto) come /,,...,, doodstil; aver
consumato piil. ,..., ehe vino, veel gestudeerd
hebben; dipingere a ,..." in olieverf schilderen; essere all' '" santo, op sterven liggen; far la cueina a ,..." met olie bakken
(in plaats van boter); ridurre uno all'
santo, iem. bijna doodslaan; (prov) la
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verittl e come 1'- che vien sempre a galla,
de waarheid komt aitijd boven.
011080, agg zie oFeoso.
oliva, f It olijf.
ollvare, agg olijfvormig.
ollvastro, I In ". wilde olijfboom; II agg
olijfkleurig; olijfgroen.
ollvato, agg met olijven beplant.
ollvella, f ~ camelia; wigvormige baard
(van sleutel).
ollveta, f oliveto, m olijvenaanplant, olijfboschje; Monte Oliveto, m Olijfberg.
olivo, m ". olijfboom.
lilia, f pot; aschurn.
olma'la, f olmenlaan; olmenboschje.
olmeto, m olmen-, iepenboschje.
olmo, m It olm, iepeboom.
oloea'usto, m brandoffer; jig offer, zoenoffer.
OIoUrne, m Holophernes.
olilgrafo, agg olographisch, eigenhandig geschreven (testament).
.
olotu'rle, f pi holothuri(!n, zeekomkommers,
stekelhuidige straaldicren.
oUraeelll, cong bovendien, buitendien, behalve dit.
oUraeotante, agg aanmatigend, driest.
oUraeotanza, f aanmatiging, driestheid.
oltraggla'blle, agg licht te b~leedigen.
oltragglamento, mhoon, be1eediging.
oUragglare, vt bdeedigen, smaden, kwetsen.
oltragglatore, m beleedigcr.
oUra'gglo, m (zwarc) beleediging, krenking,
hoon, smaad; vergrijp; schennis, onteering; gli oltraggi del tempo, de verwoestingen (de tand) des tijds; fece-allagiovane,
hij onteerde het meisje.
oUragglosamente, avv oltraggloso, agg beleedigend, krenkcnd.
oltralpe, avv aan gene zijde van de Alpen.
oUramare, & zie oFtremare.
oUramontano, I agg aan genc zijde van de
bergen (de Alpen wonend), uItramontaansch; II sost m uitramontaan, voorstander van het oppergezag van den PallS
in kerk en staat.
oUranza, a..-.", bovenmatig, buitensporig, tot
het ui terste; a tutt' "', tot het (alIer-)
uiterste, op leven cn dood.
oUrarno, m kwartier aan gene zijde van den
Arno (in Florence).
oUre, I prep I aan gene zijde, over; 2 meer.
dan. over. behalve; e '" un anna cke non
l' ho visto. 't is meer dan een jaar geledcn
sedert ik hem gezien heb; pesa '" a ottanta
chili. hij weegt over de tach tig kilo; '" a
questo• ....., a cia. '" ache. behalve dit. bovendien; II avv verder; andate "'/ ga verder. loop door! andare "'. verder. tot het
einde gaan; esser '" negli anni. reeds tamelijk bejaard zijn; venir "'. naderkomen;
hier komen; cold "'. la "'. qui "', daar-,

ombra

hieromtrent; daar in de nabijheid; '"
misura. bovenmatig. overmatig.
oUremaravlglloso, agg buitengewoon, hoogst
wonderlijk.
oUremare, I avv over de zee; II sost m ultramarijn. hemelsblauw. lazuurblauw.
oUremarlno, agg overzeesch. aan gene zijde·
der zee gelegen.
oUremlsura, avv bovenmatig. uitermate.
oltremlldo, avv buitengewoon. buitengeme en; uitermate.
oltremonte, oltrlmontl, avv aan gene zijde
van. over de bergen.
oltrepassare, vi overschrijden. te buiten
gaan; overtreffen. voorbijstreven; oltrepassa il giusto peso. het is te zwaar.
omaeelno, m mannetje, kereltje. dreumes.
oma'eelo, m onverdragelijke. kwaadaardige.
slechte man.
omaecione, m groote. zware man; F zeer geslepen. geleerd. aanzienIijk man.
oma'gglo, m vasalIenhulde; leenplichthulde.
hulde; huldiging. bctuiging van eerbied;
'" di gratitudine. dankbetuiging; bewijs
van dankbaarheid; dare qc in ~. iets als
bewijs van hulde. achting aanbieden; in
'" a. ter eere van.
omal, avv voortaan.
ombelleaie, agg navel-; cordone "'. navelstreng.
ombellcato, agg ~ & J!.r. met cen navel; lei
met een kleinen ring in 't midden.
ombelleo, ombelllco, m navel.
ombra, f I schaduw; beschaduwing; 2 nacht.
duisternis; 3 bescherming. hoede; 4
schijn. spoor. schadllw; 5 argwaan. verdenking. achterdocht; 6 geest. schim.
spooksel; ombre. pi schichtigheid (van
paard); - falsa. valsche. verkeerd aangebrachte schaduw; un' - di governo. een
schijnregeering; dell' ignoranza. de
nacht der ollwetendheid; terra d·-. om-·
beraarde; aver Ie ombre. schichtig zijn
(paarden); non ha '" di giudizio. hij heeft
gecn schijntje (geen spoor van) overleg;
quando calano Pii, /itte Ie ombre, wanneer
de nacht nederdaalt; dar - . verdenking
opwekken; doen vreezen. angstig maken;
dar corpo aU' ombre. groot gewicht hechten
aan de kleinste kleinigheden; egli e I' '"
dell' uomo d'un tempo, hij is nog maar eell
schaduw van hetgeen hij vroeger was; in
quella casa ci sono Ie ombre, in dat huis
spookt het; prendere ombre. schichtig
worden (van paarden); rifugiarsi sotto 1'delle sue ali. zich onder zijn hoede stellen;
all' "'. in de schaduw; in 't verborgen, in
't geheim ; all' ....., delle leggi. onder de bescherming der wetten; in "'. onduidelijk.
vaag; neppure per - . in 't minst niet;
(prov) disputare dell' '" dell' asino. om
's keizers baard (om niets) twisten.

on de

ombrare
ombrare, I vt beschaduwen; lig verduisteren,
omfloersen; (Pitt) schaduwen, schaduwen
aanbrengen; II vi achterdocht, verdenking koesteren; schichtig worden 01 zijn
(van paarden).
ombra'tlle, agg schimachtig, niet werkelijk.
ombrato, I p pass & agg beschaduwd; schaduwrijk; zie ook ombroso, II sost m zie
ombratura.
ombratura, I (Pitt) aanbrenging, verde cling
der schaduwen.
ombre, f pi of giuoco dell' ~, omberspel.
ombreggiamento, m beschaduwing; (Pitt)
verdeeling der schaduwpartijen.
ombreggiare, vt beschaduwen; (Pitt) de
schaduwpartijen verdeelcn; lig licht aanduiden, schetsen, ontwerpen; zinnebeeldig
voorstellen; verduisteren; de dikke en
dunne halen der letters goed aangeven,
duidelijk schrijven.
ombreggiatura, 1 beschaduwing; (Pitt) schaduwpartijen; duidelijk schrift.
ombrella, I schaduw, koelte; ~ scherm
(bloeiwijze).
ombrella'lo, m paraplukoopman.
ombrellata, 1 slag met een paraplu.
ombrelli'fere, 1 pi ~ schermblocmigen, umbelliferen.
ombrellino, m kleine paraplu; parasol;
draaghemel, draagscherm (bij processies).
ombrello, m paraplu; parasol; ~ hoed van
paddestoelen; ~ da sole, zonnescherm,
parasol.
ombrento, m ~ struikheide.
ombrina, 1 'SJ ombervisch.
ombrometro, m regenmeter.
ombrosamente, avv schaduwrijk, beschaduwd; schichtig; achterdochtig.
ombrosita,1 schaduw; het beschaduwd zijn;
schaduwrijke koelte; duisternis; fig achterdocht, argwaan; schichtigheid.
ombroso, agg schaduwrijk, beschaduwd;
sehaduwgevend; schuw, schichtig; achterdochtig, argwanend; somber.
omega, m indecl. omega; lig einde; zie alIa.
omei, m pi gezucht, geweeklaag, ach en wee.
omelia, I homilie, kanselrede; korte bijbelverklaring.
omeopatia, I
homreopathie.
omeopa'tlco, I agg
homreopathisch; II
sost m homreopaat.
omerale, agg schouder-, opperarm-.
omerico, agg Homerisch.
Omero, m Homerus.
omero, m opperarmbeen.
omerta, t misdadigerseer, -solidariteit (op
Sicilie).
ome'ttere, vt verzuimen, nalaten.
omettino, m kleine man, mannetje.
omlcciuolo, m > ventje, mannetje.
omicia'tto(lo), m > kereltje, ventje.
omicida, m moordenaar.
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omlci'dlo, m moord, doodslag.
omilla, 1 zie omelia.
omilla'rio, m verzameling kanselreden,
preeken.
omino, m kleine man, vroegrijpe jongen.
omisslone, 1 weglating, verzuim, nalating.
omnibus, m omnibus, bus.
omo, m (PI omini) mensch; man; zie uomo.
omocentrlco, agg gelijkmiddelpuntig.
omogeneitil, t homogeni tei t, gelijksoortigheid; eensgezindheid.
omogeneo, agg homogeen; gelijksoortig;
eensgezind; ui t dezelfde stof.
'omologamente, avv gelijkvormig, overcenstemmend.
omologare, vt l't homologeercn, gerechtelijk
bekrachtigen, rechtsgeldig verklaren.
omologazione, t l't homologatie, gercchtelijke bekrachtiging 01 volmacht.
omologo, agg homoioog, overecnstemmend;
gelijkvormig, van gelijken vorm en samens telling ..
omonimia, t gelijknamigheid; gelijkluidendheid.
omonimo, I agg geJijknaming; gelijkluidend;
II sost m naamgenoot; homoniem: woord
van gelijken klank doch van andere beteekenis (als een ander woord).
omoplata, m schouderblad.
omosessuale, agg homosexueel.
omosessualita, I homosexuali tei t.
omu'ncolo, m kereitje, ventje, dreumes.
onagro, m h wilde ezel; til X werpmachine.
onanismo, m onanie, zelfbevlekking.
onanista, I onanist, zelfbevlekker.
o'ncia, t twaalfde deel van het Ital. en van
het oud-medicin. pond; ons; fig een weinig,
ziertje, greintje; a ~ a ~, stukje voor
stukje; beetje voor beetjc; andare sull'undici once, I er zeer na aan toe komcn;
2 in groot gevaar verkeeren.
onciale, agg unciaai-, hoofd-(lcttcr).
oncino, m & zie uncino.
onda, I golf; 0·wateren, zee; golving van het
haar; onde dell' aria (of eterea), geluidgolving; ~ elettrica, clectrische golf; ~ di
gente, golvende menschenmassa; onde di
luce, pI zec van licht; il percuoterdell' onde,
het klotsen der golven; lendere l'onde, de
golven, de wateren doorklieven; a onde, I
gegolfd; golvend; 2 hortend, waggelend;
stootend; capelli a onde, gegolfde haren;
linea a onde, golvende lijn; stoffa latta a
onde, gewaterde, gemoireerde, gevlamde
stof; camminare a onde, waggelend loopen.
ondare, vt de haren golven.
ondata, t groote golf, stortzee.
ondato, agg gegolfd, golvend; gewaterd, gevlamd, gemoireerd.
onde, I avv waarvandaan, vanwaar; waarop;
waaruit, waardoor, waarvan; waarmede;
l'alfare, ~abbiamodiscorso, de zaak waar-
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over wij gesprokep. hebben; '" avvenne
ehe.•• , waardoor het gebeurde dat •.. ; te 10
diea '""""' ti seroa di regala, ik zeg het U,
opdat het U tot richtsnoer diene; '""""' eke.
waardoor, weshalve; opdat; Id. ~, weshalve, waarom; d'~, vanwaar & zie donde.
ondegglarnento, m golvende beweging; golving; schommelen; het golven, schommelen; J' modulatie, golving; lig onzekerheid;
besluiteloosheid.
ondegglante, p pres & agg golvend, schommelend; wapperend, fladderend; debito ~,
vlottende schuld.
ondeggiare, vi golven, he en en weer slingeren; schommelen (v. e. boot op het water);
wapperen, fladderen (in den wind); lig
weifelen, besluiteloos zijn; il mio animo
ondeggia tra opposti pensieri, mijn geest
wordt door tegenstrijdige gedachten heen
en weer geslingerd.
Ondina, I Undine, waternimf.
ondoleggiare, vi licht golven, zacntjes heen
en weer schommelen; waggelend loopen
(v. beschonkene).
ondosita, I golving, golvend oppervlak.
ondoso, agg golvend, gcgolfd; woelig (zee).
ondulare, vi golven, schommelen.
ondulatOrio,agg golvcnd, schommelend, wiegelend.
ondulazione, I golving; golfsgewijze beweging, schommeling.
onerare, vt belasten; bezwaren.
onere, m last; '" verplichting.
oneroso, agg drukkend, bezwarend, lastig.
onesta, I eerbaarheid, zedigheid, eer; eerIijkheid, rechtschapenheid.
onestarnente, avv eerbaar; zcdig, fatsoenIijk;
eerIijk, rechtschapen.
onestare, vt I cen schijn van eerbaarheid
geven, vergoeIijken, verbloemcn; 2 rechtschapen, eerIijk handelen.
onesto, I agg eerbaar, zedig, kuisch; fatsoenIijk; eerIijk, rechtschapen; oprecht; abiti
onesti, pi fatsoenIijke kleeren; donna
onesta, eerbare, fatsoenIijke vrouw;
guadagno, rechtmatige, niet overdreven
winst; oneste illusioni, pi gerechtvaardigde verwachtingen; II sost m fatsoen,
eerbaarheid; rechtschapenheid; fatsoenlijk mensch.
onfacino, agg olio"""', olie uit onrijpe oIijvcn.
onice, m onyx.
onirocri'tiea, I droomuitIegging.
onnibus, m omnibus.
onninarnente, avv geheeJ en aI.
onnipossente, onnipotente, I agg almachtig;
lig veelvermogend, invloeclrijk; II sost m
I'O~, de Almachtige.
onnipotenza, I almacht, alvermogen; fig
groote invloed.
onnipresente, agg alomtegenwoordig.
onnlpresenza, I alomtegenwoordigheid.

onore

onnlsciente, agg alwetend.
onnlseienza, f al wetendheid.
onniyedente, onniYeggente, agg alziend.
onni'Yoro, I agg omnivoor, allesetend; II sast
m onn';vori, pi b, omnivoren, allesetende
dieren.
onocrotalo, m ~ pelikaan.
onorna'stieo, I agg naam-; II sost m naam-,
zaakwoordenboek; naamdag.
onornatopea, onornatopeia, I klanknabootsing.
onornatopeico, agg klanknabootsend.
onora'bile, agg eerwaardig, achtbaar; eervol;
betrouwbaar.
onorabllita, I achtbaarheid; betrouwbaarheid.
onorando, agg eerwaardig, achtbaar; aanzienIijk.
onoranza, t eer, eerbetuiging; vereering; $
honoreering (v. e. wissel); a ~ di, ter
eere van; associazione per le onoranze lunebri, begrafenismaatschappij.
onorare, I vt eeren, vereeren, in eere houden,
hoogschatten; tot eer strekken; $ ,....., una
tratta, een wissel honoreeren, betalen; II
~rsi, vr zich tot cen eer aanrekenen; zich
vereerd gevoelen; pronken, pralen; zich
beroemen.
onora'rio, I agg vereerend, eere-; membra (of
socia) ,....." eerelid; II sost m honorarium.
onoratamente, avv achtbaar, fatsoenIijk;
eervol.
onoratezza, I aanzien; geachtheid, goede
naam.
onorato, p pass & agg geeerd, geacht; eervol; rechtschapen, eerIijk; eerbaar.
onore, m eer; aanzien, goede naam; sieraad,
roem, eer; eerbaarheid, kuischheid, vrouweneer; eereambt, eerepost, waardigheid;
eerbewijs; alfare d'~, eerezaak; campo
dell'~, veld van eer; donna d'~, eerbare,
kuische vrouw; onori lunebri, pl laatste
eer, begrafenis; onari militari, pi militaire eerbewijzen; parola d',....." eerewoord;
presidente d',....." eerevoorzitter; pubblici
onori, pi openbare ambten, waardigheden; punta d'~, punt van eer; eergevoel;
puntiglio d',....." overdreven gevoeligheid
op 't punt van eer; serata d'~, eereavond;
socia d'~, eereIid; spada d',....." eeredegen,
eeresabel; tribunale d'~, eereraad; attentare all' ,....., d' una donna, de eer eener
vrouw belagen; lar ~ a qd, I iem. eeren,
eer bewijzen; 2 iem. ceren, eer aandoen,
tot eer verstrekken; lar ,....., a una lesta,
een feest met zijn tegenwoordigheid vereeren; lar ,....., alla propria lirma, zijn
handteekening eer aandoen, zijn verplichtingen prompt nakomen; larsi ,....."
zich onderscheiden; larsi ~ di qc, iets
weggeven, schenken; lar gli onori, de
honneurs waarnemen; sostenere i piu alti

onorevole
onori. de hoogste waardigheden bekleeden; tenere in ,......." in eere houden; uscire a
....., in qc. iets met eere ten einde brengen;
(prov) I·- non 10 vende 10 speziale. eer is
niet te koop.
onore'vole, I agg eervol; roemrijk. geacht;
aanzienIijk. waardig; loffeIijk; edelachtbaar (titel van parlementsleden); I' - N.
de geachte afgevaardigde N.; II sost m
waardigheid, deftigheid; afgevaardigde.
kamerlid.
onorevolezza, f achtenswaardigheid; aanzien.
onorevolmente, avv eervol. waardig. roemrijk; loffelijk.
onorifleamente, avv eervol. met aIle eer.
als eerbetuiging.
onorifleenza, f eerbetuiging; onderscheiding.
onorl'fleo, agg eervol; vereerend; eere-.
Onorlo, m Honorius.
onta, t schande; smaad, spot. hoon; recarsi
ad....., qc. zich iets tot schande aanrekenen;
ad - di. ten spijt van. trots; alia tua. sua
- . u. hem ten strots. ten spijt; in - aile
leggi. trots de wetten. in strijd met de
wetten.
ontaneta, t ontaneto, m elzcnboschje. elzenbeplanting.
ontano, m It els. elzestruik.
ontologia, t ontologie. leer van het zijn. het
wezen der dingen.
ontologleo, agg ontologisch.
ontosamente, avv ontoso, agg schandelijk.
smadelijk; scritto ontosa. smaadschrift.
onusto, agg beladen. belast.
onza, f ~" jachtluipaard.
oolite, t kuitsteen.
opaeamente, avv ondoorzichtig.
opaelta, t ondoorzichtigheid. ondoorschijnendheid.
opaeo, agg ondoorschijnend; beschaduwd.
donker; mat; dof; luogo - . schaduwrijke
plaats; voce opaca. doffe stem.
opa\e, f opa\o, m opaaI.
opa\escente, agg glanzcnd als opaal. opaalachtig gekleurd.
opalino, agg opaalachtig.
opera, f 1 werk; 2 voortbrengsel; 3 daad.
handeIing; handelwijze, doen; 4 levcnstaak; 5 uitwerking. gevolg; 6 kunstproduct. kunstwerk; 7 .t opera; 8 dagwerk.
dagloon (meestal: opra); <) weefsel met
ingewerkt patroon; 10 hulp. werktuig.
middel; I I X verdedigingswerk. versterking; 12 opzicht op een kerkbouw; instandhouding van een klooster; Ie opere
di ...• de werken van ... ; capo d·-. meesterstuk, meesterwerk; un bel capo d·-! een
mooievent!-comica. opera comique:
komische opera waarin gesproken wordt;
_ del Duomo. het toezicht op den dombouw;opere edite ed inedite.PI uitgegeven en

opcrativo
onuitgegeven werken; ,...." della grazia. uitwerking, gevolg der genade; opere di
misericordia. werken van barmhartigheid;
,...., morta, $ het boven water zijnde gedeeIte van een schip; opere morte, pi
doode. Gode niet welgevaIIige werken; pia. godsdienstige. vrome stichting; I',"""
del purgante. de uitwerking van het purgeermiddel; ....., viva, J, het zich onder
water bevindende gedeeJte van 't schip;
opere vive. pi levende, Gode welgevaIIige
werken; andare in,....,. in gebruik genomen
worden; compiuta I' - sua. zijn werk.
zijn levenstaak volbracht (hebbende);
dare,...., a qc. ergens aan werken; met/ere
(of porre) in ....." in gebruik nemen; in 't
werk steIIen; voorbereiden; servirsi dell·....., di un suoamico. een zijnervrienden als
middel. werktuig gebruiken; spe-ndere
t,tlta I' - sua in un lavoro. al zijn kracht
en tijd aan een werk wijden; aU' - I aan
't werk r; in - di ...• wat betreft ... ; per di ...• met behulp (de hulp) van; door de
schuld van ... ; per""" tua. door jouw schuld
(prov) che ben comincia e alia meta dell' - .
een gocd begin is •thaI ve werk; l' - loda
il maestro. het werk 100ft den meester.
opera'bile, agg uitvoerbaar; T opereerbaar.
[slechte opera.
opera'cela, f slecht uitgevallen werk; .t
opera'la, t arbeidster. werkster.
opera'lo, I m arbeider; opzichter bij den
bouw van cen kerk. klooster; beambte die
het opzicht over de kloostergebouwen
heeft; II agg arbciders-. werk-; api opcraie.
pi werkbijen; soeieta operaia. arbeidersvereeniging.
operamento, m het werkcn. uitvoeren; bewerksteIliging.
operante, I p pass & agg werkend. handelend. werkdadig; werkzaam. krachtig; II
sost m werker. handelend persoon; werkzaam persoon.
operare, I vi handelen. doen; wcrken; voortbrengen; handelcn; zich gedragen; inwerken. invloed uitocfenen; een bewerklllg
uitvoeren (in de wiskunde); Teen operatie verrichten; chi opera bene. non ha
paura di nulla. wie zich goed gedraagt.
heeft niets te vreezen; - su qc. aan lets
werken. met iets bezig zijn; sulla
volontd. invloed ui toefenen op den wIl;
II vt uitoefenen. uitvoeren. verrichten.
doen; bcwerken; T opereeren; ,...., la
giustizia. de rechtspleging ui toefenen; miracoli. wonderen verrichtcn; ,....., ragione.
verst and gebruiken.
operatlvamente, avv werkzaam. werkdadig;
operatief.
operatlvo, agg werkend. werkzaam. arbeidzaam; operatief; arte operativa, toegepaste
kunst. kunstvlijt.

operato

Opptessione

operato, I P pass & agg gemaakt, gedaan, oppilazione, I 1: vcrs topping, hardlijvigheid;
ui tblijven der menstrua tie.
bewerkt; gewerkt (met patronen); II sost
oppio, m opium, heulsap; ~ Spaansehe aak;
m handeling, verrichting, werk.
ook = piappa.
operatore, m bewerker, werker; !' operaopponente, I p pres & agg tegcnoverstaand;
teur; ~ di marmo, beeldhouwer.
tegerrovergesteld, bestrijdend; II sast m
operatorio, agg operatie-, operatief; wcrkzaam.

operazione, t werking, vcrriehting; kunstbewerking, operatieO; onderneming; handelwijze, handeling, daad; X troepcnbeweging, krijgsverrichting; uitwcrking (v. e.
medicijn); $ speculatie; Ie prime quattro
operazione, de vier hoofdbewerkingen (in
de rekenkunde); per Ie operazioni di ... ,
door de handelingen, knoeierijen van .. .
operculo, m ~ & ~ deksel.
operetta, f klein werk; J' opcrette.
operina, f klein werk, klein geschrift; J'
korte opera.
operista, m opera-componist.
operona, f operone, m groot, bclangrijk
werk (van den geest); groote, veelbeteekenende opera.
operosita, f werkzaamheid, v!ijt; bewerkelijkheid, moeilijkheid.
operoso, agg werkzaam, arbeidzaam, vlijtig;
moeilijk, bewerkelijk; prolessiane operasa,
moeilijk vak; studi operasi, pi ingespannen studies.
opi'fice, m werkmeestcr, schepper, maker.
opifi'cio, m werkplaats, fabriek.
opimo, agg vet, rijk overvloedig, vruchtbaar;
Ie spoglie apime, pi veldheersbuit, buitgemaakte wapenrusting van den vijandelijken vorst (bij de Romeincn).
opina'bile, agg dcnkelijk, aanneembaar, vermoedelijk.
opinante, I p pres & agg denkend, meenend;
II sost m die zijn meening zcgt.
opinare, vi mecnen, denken, vermoeden,
oordeelen.
[rustend.
opinativo, agg op een meening, gevoelcn beopinione, I meening; gevoelen, opvatting,
inzieht; la pubblica ~, de openbare meening; e comune r--.; eke ... , men is algemeen
van gevoelen, dat ... ; esser di i"""o..I, meenen,
van meening zijn; esser scaduto nell' ~
di tutti, in de aehting van allen gedaald
zijn;lasciare buona ~ di se, een goede meening van zieh, een goeden naam achteropoponaco, m opoponax.
[laten.
oppia'ceo, agg opium bevattend, opium-.
oppiare, vt,door opium inslapen; opium toedienen, fig verdooven.
oppiato, I agg met opium bereid; II sast m !'
opiumbevattend slaapmiddel.
oppignorare, vt", gerechtelijk beslag leggen.
oppignorazione, m '" gerechtelijke beslaglegging.
oppilare, vt l' verstoppen, vcrs topping vcroorzaken.
oppllativo, agg !' vcrs top pend, stop-.
ITALIAANscH.

opponent, bestrijder, tegenstander (in
een debat); il mio onorevole ~, mijn geaehte tegenstander.
opponimento, m zie opposizione.
opporre, I vt tegenovcrstellcn; beantwoorden;
opwcrpen; ~ dillicolia, moeilijkheden
opwerpen; ~ il petto alia spada nemica,
zijn borst aan het vijandelijk zwaard
aanbieden; ~ un riliuto, met een weigering antwoorllen; II vi", verzet aanteekenen (tegen een vonnls), in hooger beroep gaan; III ~rsi, vr zich verzetten, in
verzet komcn; in den weg liggen, ver~
hinderen.
opportunamente, avv onder gunstige omstandigheden; gelegen, van pas.
opportunismo, m opportunisme; politiek die
rekening houdt met de omstandighedell
van het oogenblik.
opportunista, m opportunist, aanhanger van
het opportunismc.
opportunita, I I gunstige gclegenheid; gunstig oogenblik; gunstige Egging; voordeel,
gemak; 2 behoefte, noodwendigheid;
all' ~, op 't gunstige oogenblik, naar omstandigheden; bij gelegenheid.
opportuno, agg gesehikt, goed gelegen, gunstig; passend, aangewezen; van pas komend, gelegcn; noodzakelijk, noodig; una
piaggia opportuna, een juist van pas komende regen; provvedimenti opportuni, pl
tijdig genomcll voorzorgcn; a tempo ~,
te gelegener tijd; late tutta quello ehe e ~,
doe al wat noodzakelijk, noodig is.
opposito, zie oppasta.
oppositore, m opposant, bestrijder, tegenstander, oppositievoerder.
opposizione, I tegenoverstelling; tegenstelling; tegenkanting; tegenwerping; verzet,
oppositie; partij van verzet, oppositie
(partij); ~~ tegenovergestelde stq.nd (van
twee hemelliehamcn); tegcnovergestelde
ligging; I' ~ di ragioni, het tegenwerperu
van bewijsgronden; lare ~, tegenspreken;
oppositie vocren; essere in ~, in oppositie
tegenspraak zijn; tegenoverstaan.
oppostamente, avv in tegenstelling; tegenover.
opposto, I p pass & agg tegcnovergcstelde;.
tegenoverliggcnd; astacali opposti, pi in
den weg gelegde hinderpalen; II sost m
tegendeel; het tegenovergestelde; all' ~,
in tegendeel.
oppressione, f onder-, verdrukking;
beklemming, drukking op de borst, ademnood.
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oppressivo

orazione

oppresslvo, agg drukkend, onderdrukkend;

r

beklemmend, benauwend.

oppresso, I p pass (v. opprimere) & agg
onderdrukt, verdrukt; II (sost m) gli oppressi, pl de verdrukten.
oppressore, m onderdrukker, verdrukker.
opprlmente, p pres & agg onderdrukkend,
verdrukkend; ealdo ,...." drukkende hitte.
opprl'mere, I vt verdrukken, onderdrukken;

r

neerdrukken; overstelpen;
beklemmen,
benauwen, den adem benemen; la miseria
l' opprime, de armoede drukt hem neer;
lu oppressa dal dolore, zij werd door de
smart overmeesterd, temeergedrukt.
oppugna'blle, agg aanvechtbaar, bestrijdbaar.
oppugnare, vt aanvallen; bestrijden; aanvechten, weerleggen.
oppugnatore, m bestrijder, aanvaller.
oppugnazlone, I aanval, bestorming; bestrijding.
oppurre, eong of, of ook, of weI.
opra, I dagloon; dagwerk; andare per opre,
als daglooner werken; in questa settimana
ha latto einque opre, in deze week heeft
hij vijf dagen gewerkt; zie ook opera.
oprante, m daglooner, losse arbeider.
oprare, vt & vi zie operare.
optare, vt opteeren, kiezen.
opulente, opulento, agg weelderig, overvloedig, zeer rijk.
opulenza, I groote rijkdom, overvloed,
weelde; vruchtbaarheid.
opu'nzla, I !f. opuntia, Ind. of Barbarijsche
vijg.
opuscoletto, m klein geschrift, brochuretje.
opu'scolo, m klein boek, klein geschrift,
vlugschrift, brochure.
opzlone, I optie, keus.
or, afk. van ora.
ora, I I uur; tijd; ,...., brueiata, ongewoon, ongelegen uur; ore canoniehe, pl RK de getijden, de Ii turgische ge beden; le are mattutine, de morgenuren; la sua,...." l'ultima
,...." het laatste uur; una mezz' ,...." een
halfuur; tre quarti d',...." drie kwartier;
un' -e mezzo, anderhalf uur; l'un' ,...." een
uur in den nacht; andare alia mal' ,...." naar
den drommelloopen; eoneedere, dare un'a qd, iem. een uur bepalen; ehe '"'""' e?
of ehe ore sono? hoe laat is het? sono le
died (ore), het is tien UUt; e ,...." 't is tijd;
sarebbe ,...." mij dunkt dat het tijd is; lar
l',",""" zijn biduur houden; mi pare ogni ,....,
milleehe ..• , het schijnt mij eeneeuwigheid,
voor ... ; passare un brutto quarto d',...." een
onaangenaam oogenblik doorbrengen; e
suonato l',",""" het uUt heeft geslagen; lig
de tijd is gekomen; non veder l',","", di lare
qe, het tijdstip om iets te doen, niet rustig
kunnen afwachten; alla buon' '"'""'I in
bemels naam! vooruit dan maar!, nu

goed dan! a quell' "", a quest' '"'""', op dien,
dezen tijd, op dat tijdstip; a(d) '"'""' a(d) '"'""',
van tijd tot tijd; da un' ,...., all' aUra, van
't eene oogenblik in 't andere; d',...., in '"'""',
elk oogenblik (kan hij komen b.v.); di
buon' '"'""', vroeg in den morgen, vroegtijdig; in buon' "', wees zoo goed, alsjeblieft;
in breve d'"" in poco d',...." in korten tijd;
tutte l'ore, ogni~, te allen tijde; II avv nu,
thans, tegenwoordig; heden ten dage; F
zoo even. kort geleden; straks, terstond.
dadelijk; "'... "'...• nu eens ..• dan eens ...
or '"'""', dadelijk. terstond; zoo juist. pas
geleden; or eome '"'""'I juist nu. juist op dit
oogenblik; d' '" in poi (of in avantil. van
nu af aan. in 't vervolg; per ,...." voor 't
oogenblik, voor heden; prima d' '"'""', v66r
den tegenwoordigen tijd. vroeger; e ,....,?
en (wat) nu? or bene! nu goed! goed dan!
01' via! nu is
't genoeg! genoeg ervan!
earrivato "', hij is zoo juist aangekomen;
quando parti? - ora! wanneer vertrekt
gij? - zoo meteen!, dadelijk!; '"'""' avvenne ehe••. , nu gebeurde het, dat ...
lira, I zie aura.
oracolare, oracolegglare, vi orakeltaal spreken op orakelachtige manier spreken.
ora'colo, m godsspraak, orakel; lig onbetwistbare, onomstootelijke uitspraak; persoon van onbetwistbaar gezag.
lIrafo, m goudsmid.
orale, I agg mondeling; II sost m gelaatsoralmente, avv moadeling.
[sluier.
oramal, avv voortaan, van nu af aan.
orangutan(g), m .1\;! orang-oetan.
orare, vt bidden, smeeken; vegliate e orate,
waakt en bidt.
ora'rlo, I agg elk uur voorkomend, uur-;
linea oTaTia, meridiaan; II sost m ,;;;. lesrooster; ,...., (jerroviario), reiswijzer. spoorboekje; staTe all' '"'""', stipt aankomen.
orata, I is} goudmakreel.
ora tore, m redenaar; prediker; til afgezant.
spreker van een gezantschap (in de middeleeuwen); aanbidder (eener godheid);
'"'""' della Legge. vertegenwoordiger der wet.
oratorla, I welsprekendheid; redenaarskunst.
oratorio, m huiskapel; geestelijke vereeniging, orde van het Oratorium; l' oratorium: godsdienstig muziekdrama.
oratrlce, t spreekster, vrouwelijke redenaar;
Ora'zlo, m Roratius.
[biddende.
orazlone, I gebed; rede, redevoering; 1',....,
domenicale, het onze Vader; '"'""' lunebTe.
lijkrede; '" inaugurale. openingsrede;
libra di orazioni, gebedenboek; '"'""' mentale.
stil. inwendig gebed; le paTti dell' '"'""',
(Gram) de rededeelen; oTazioni sacre. pl
gewijde redevoeringen, preeken; vivere in
'"'""', zijn leven in gebed. in beschouwingen
doorbrengen.

orbacca

*

orbaeea, m
laurierbes.
orbaeo, m ~ laurierboom.
orbare, vt berooven; blind maken.
orbe, m i! baan (eener planeet); hemellichaam; lig wereld; ,..., cristiano, Christenheid; ,..., dell' occhio, oogappe1; ® orbi
lerrati, pi met ijzer beslagen wielen, radeorbime, welnu!
[reno
orbleolare, orbleolato, agg kringvormig,
rondo
orblta, I wagenspoor; i! baan, kringloop (v.
planeet); (Anat) oogholte.
orbita, I blindheid; kinderloosheid.
orbltale, agg T baan-; (Anat) de oogholte
betreffend.
orbo, agg blind; eenoogig; beroofd (v. kinderen &), kinderloos, ouderloos; zonder
verstand; cose da orbi, pi uit de lucht gegrepen verzinsels; legnate da orbi, PI een
flinke dracht stokslagen.
orbolo, m ~ soort oJijfboom.
orca, orca, I .b butskop, zwaardvisch; .J,
zolderschuit.
Oreadl, t pi Orkadische eilanden.
oreella, t ~ verfmos.
orehessa, t menscheneetster.
orchestra, I orkestO; direttore d' ,..." orkestdirecteur; posto d',..." stallesplaats, fa uteuil d'orchestre.
orehestrale, agg I' orkest-, voor orkest bewerkt.
orehestrazione, I I' orkestreering, bewerking
voor 't orkest.
orehlde, t
orchis.
orehldee, t pi ~ orchideeen.
orela'la, t bewaarplaats voor oliekruiken.
orelno, m oliekruikje, kruikje.
o'relo, m groote steenen kruik (met dikken
buik) voorolie, wijn; piovere a orci, regenen
of 't met bakken uit de lucht wordt gegooid; (prov) tanto va I' ,..., per I'acqua, che
egli si rompe, de kruik gaat zoolang tc
water tot zij breekt.
orelpoggla, I .J, sterk touw, bras.
oreo, m menscheneter, wilde man.
Oreo, m Orcus, god der onderwereld, Pluto.
orda, t horde, woeste bende.
ordegno, ordigno, m gereedschap, werktuig,
instrument; mechanisme, inrichting,
bouw.
.
ordimento, m regeling, het op touw zetten.
ordlnale, agg gewoon & zie ordinario; numeri ordinali, pi rangtelwoorden.
ordinalmente, agg in volgorde, op de rij af.
ordinamento,· m ordening, regeling; inrichting; voorschr.ift, reglement; ,..., amministrativo, bestuursinrichting; ,..., d' un esercito, opstelling van een leger; gli ordinamenti delle scuole, de schoolreglementen.
ordinando, m iem. die de priesterwijding
ontvangen zal, ordinandus.
ordinanza, I regeling, ordening; ~ (leger)-
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ordine
afdeeling; opstelling, slagorde; ordonnans; officiersoppasser; krijgstucht; (Pitt)
verdeeling der figuren op een schilderij;
&'t verordening, beschikking; d',..." volgens de voorschriften, model-; soldato
d',..." ordonnans; saluto d',..." voorgeschreven saluut, groet; ufliciale d',..." ordonnansofficier; spiegare Ie ordinanze, de
troepen in slagorde ontwikkelen; stare in
--, in slagorde staan.
ordinare, I I vt ordenen, regelen, opstellen;
rangschikken; inrichten; in orde maken,
gereedmaken; ~ opstellen (in gevechts-,
marschformatie); 2 bevelen, verordenen,
voorschrijven, gelasten; 3 bestellen,laten
komen; 4 RK (tot priester) wijden; inzegenen (bij Protestanten); ve 10 consiglio, non
ve I'ordino, ik raad het u aan maar gelast
het u niet; la legge ordina che ... , de wet
schrijft voor dat ... ; -- il pranzo, het middagmaal bestellen; ha gia ordinato? hebt
ge al besteld? -- qc con aLcuno, iets met
iem. afspreken, regelen; II '"-'Tsi, vr I zich
gereedmaken, zich voorbereiden; 2 de
(priester)wijding ontvangen; '"-'Tsi santamente, een heilig leven lei den, beginnen.
ordinarlamente, avv gewoonlijk, gemeenlijk.
ordlna'rlo, agg gewoon; alledaagsch; middelmatig; ordinair, plat; carta ordinaria, gewoon, goedkoop papier; desinare molto--,
een zeer gewoon, eenvoudig middagmaal;
modi ordinari, pi ordinaire, platte manieren; spese ordinarie, pl loopende uitgaven; stoffa ordinaria, gewone, grove
stof; La taritfa ordinaria, het gewone
tarief; far la vita ordinaria, zijn gewonen
gang gaan; II sost m het gewone, alledaagsche, gebruikelijke; gewoon eten,
dagelijksche kost; ~ rantsoen; %I gewone post; RK bisschop van 't diocees;
biechtvader in nonnenklooster; s- gewoon professor; andare per l'--, zijn gewonen gang gaan; d',..." gewoonlijk.
ordinatamente, avv in goede orde; geregeld,
duidelijk.
ordlnativo, agg regelend, ordenend; numero
--, rangtelwoord.
ordlnato, p pass & agg bevolen, gelast; geregeld, gerangschikt, ingericht; helder,
verstandig; (voor een ambt) bestemd; gewijd; catalogo __ per alfabeto, alfabetisch
gerangschikte catalogus; idee ordinate, pI
heldere, logische gedachten.
ordinatore, I m regelaar, inrichter; leider;
II agg (-trice t) regelend.
ordinazione, I regeling, ordening, inrichting;
bestelling; bevel, decreet;
voorschrift,
recept; RK wijding.
o'rdine, m I rij, reeks, volgorde, regelmaat;
2 openbare orde, rust; 3 orde, klasse,
soort; rang; stand; 4 regel, wet, voorschrift; 5 geestelijke orde, ridderorde; 6
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ordire
(priester)wijding; 7 A bouworde, stijl; 8
bevel, order; 9 bestelling, order; -- degli
avvocati, advocatenstand; -- di battaglia,
~ slagorde; __ di cose, staat van zaken,
de bestaande toestanden; -- cronologico,
chronologische volgorde; -- domenicano,
Dominikanf'rorde; -- del giorno, orde van
den dag; -- di gradini, reeks trappen,
treden; impiegato d'--, ondergeschikt
ambtenaar, beambte; -- logico delle idee,
logische volgorde der gedachten; ordini
maggiori, minori, PI RK hoogere, lagere
wijdingen;-- di Malta, Mal teezerorde;-- di
marcia, ~ marschorde; -- della natura,
wetten der natuur; -- dei nobili, adelstand; palchi di primo --, pI loges eerste
rang; parole d'--, wachtwoord, parool;
'" sacro, priesterwijding; -- di stanze,
reeks kamers; a --, in --, in orde; agli (of
ail ordini di ... , I tot de orders, bevelen
van ... ; 2 ad acta, als afgedaan (te beschouwen); ter zijde (te leggen); ai suoi ordini,
tot uw orders; d'-- superiore, op hooger
bevel; d'- e per conto, $ volgens order en
voor rekening; lin' a nuovo -, tot nader
orde; luori d'--, buiten de orde; buiten de
volgorde om; in - a, overeenkomstig; per
'" di, in volgorde van; senza - , zonder
orde, regelmaat; adempire un - , een bestelling uitvoeren; revocare un --, een bevel, een bestelling herroepen, intrekken;
richiama1'e aU' --, tot de orde roapen;
ristabilir 1'-, de orde herstellen.
ordlre, vt op het weefgetouw, spannen; lig
beramen, op touw zetten, opzetten.
ordlto, I p pass & agg beraamd, op touw gezet; II sost m schering, ketting (v. weefsels); weefsel; lig aanleg, plan, opzet; di menzogne, weefsel van leugens.
ordlto'lo, m weversboom.
ordltore, m scheerder (wever); -- di Irodi,
verzinner van schelmerijen; -- di versi,
rijmelaar.
ordltura, I 't scheren (bij wevers); weefsel;
aanleg, opzet.
Oreade, I Oreade, bergnimf.
ore'eehla, I oor, zie orecchio.
oreeehla'gnolo, moor, handvat; F het aan
de ooren trekken.
oreeehiante, agg op 't gehoor af zingend 01
spelend; lig naar 't gevoel 01 op vermoedens oordee1end.
oreechlare, vi de ooren spi tsen, opmerkzaam
toeluisteren.
oreeehiata, I oorvijg; het aan de ooren trekoreeehietta, I oortje.
[ken.
oreechlno, m oorring, oorbel, oorknop; oorknijper (voor paarden.
ore'echlo, m (PI: orecchi & orecchia, f) oor;
gehoor; oor, handvat, hengsel; orecchia
dell' ancora, klauwen van het anker; o1'ecchia d'asino, ~ smeerwortel; orecchia del

organaio
bomPresso, pI J,. oogen van de boegspriet;
-- di ciuco, ezelsoor (in boek); duro d'--,
hardhoorend; male alle orecchia, oorpijn;
- d'o1'so, ~ aurikel, berenoor; orecchi della.
secchia, PI hengsels, handvatsels van den
emmer; - di topa, ~ kluwenhoombloem;
abbassar gli oreccki, de ooren laten hangen;
den moed vediezen; accostar la bocca
all' - , in 't oor fluisteren; appuntare gli
oreccki, de ooren spitsen; aver un buon --,
een fijn, goed gehoor hebben; aver il
cotone negli oreccki, F watjes in de ooren
hebben, niet willen hooren; aver I' -- di
qd, iemands oar hebben, gaame aangehoord worden; aver --, 1" (muzikaal) gehoor hebben; calltare a --, 1" op 't gehoor
zingen; dare l'~, het oor leenen; geloof
schenken; d1'izzare gli orecchi, de ooren
spi tsen; gli orecchi /ischiano ad uno,
iemands ooren tui ten; hij voelt dat er over
hem gesproken wordt; lar o1'ecchi di mercante, zich doof houden, doen alsof men
iets niet hoort; gonliare (of grattare) gli
orecchi a qd., iem. vleien; pe1'venire all' - ,
ter oore komen; prestare, porgere l' - , het
oor leenen; opmerkzaamheid, geloof
schenken; sonare a --, 1" op 't gehoor spelen; stare in ~, aandachtig luisteren;
sturar gli oreccki a uno, zijn grieven openhartig aan iem. zeggen; flink de waarheid
zeggen;tendere gli orecchi, de ooren spi tsen;
tenere gli oreccki a qc, opmerkzaam naar
iets luisteren; tirare gli orecchi a qd, iem.
aan de ooren trekken; jig iem. berispen;
(prov) tanto va la secchia al poszo, che vi
lascia il manico e I' orecchia, de kruik gaat
zQolang te water tot zij breekt; chi ha
orecchia intet,da! wie ooren heeft om te
hooren, hij hoore.
oreeehione, m groot oor; ~ rond bastion,
oreillon; draaibout, tap (van geschut);
.e.. langoor (vleermuis); orecchioni, pI T
bof.
oreeehluillo, mlip, tong van rijgschoen; oorklep (aan muts).
oreeehiuto, agg langoorig, met groote ooren.
ore'flee, m goudsmid.
orefleerla, f goudsmederij, goudsmidswinkel.
oremus, laat ons bidden, oremus.
Oreste, m Orestes; fig moedermoorder.
orezzare, vi zacht, aangenaam waaien; in de
koelte zi tten.
orezzo, m koelte; zacht, frisch windje;
luchtje, aangename geur.
orfana, I weesmeisje.
orfanello, m orfanella, f weeskind, weesjongen; weesmeisje.
orfano, I m wees; weesjongen; II aggouderlaos, wees-.
orfanotroflo, m weeshuis.
Orfeo, m Orpheus.
organa'lo, m orgelmaker.

organare

orina

organare, zie organizzare.
organdisse, m organdie, zeer fijne mousseline.

organetto, m klein orgaan; klein orgel; accordeon, harmonica; ~ a manovella, draaiorgel.

organicamente, avv organisch, organiek,
volgens de organisatie.
orga'nico, I agg organisch, bcwerktuigd; organiek; t orgel-; arte organica, orgelspeelkunst; chimica organica, organische scheikunde; lunzioni organiche, pllevensvcrrichtingen; natura organica, levende natuur;
II sost m inrichting; register, rol.
organino, m t harmonica; speeldoos.
organismo, m organisme; bouw, gestel; inrichting.
organlsta, m t organist, orgelspeler.
organizzamento, m het organiseeren.
organizzare, I vt inrichten, organiseeren, in
elkaar zetten, regelen; II ~rsi, vr zich
organiseeren, georganiseerd worden.
organlzzato, p pass & agl( georganisecrd, ingericht; van (levens)organen voorzien;
materia organizzata, organische stof; ~
per qc, aanleg voor iets hebbend.
organizzatore, m organisator, samenstcller,
regelaar.
organizzatrice, m organisatrice, organiseerende vrouw.
organizzazione, I organisatie, regeling, vorming; inrichting, samenstelling, bouw,
bewerktuiging.
organo, m orgaan, werktuig; apparaat; fig
middel, hulpmiddel; t orgel; koor voor
het orgel; orgelkoraal, zceorgel; organi
della digestione, pI spijsvcrteringsorganen;
~ del partito, partijorgaan, partijblad; il
resto 10 canta I' ~, de rest kan men wei
raden; essere ~ di qd, icmands werktuig
zijn; sonar I' ~, op het orgel spelen; per
I'~ di, door bemiddeling van.
organoplastia, f organoplastiek, vorming
van organen.
organu' cclo, m slech t orgel.
organzino, m organsicnzijde, kettingzijdc.
orgasmo, m
uiterstc prikkeIingstoestand
van een of meer organen; fig hevige onrust, opschudding.
I orgia, I vadem, vaam.
2 orgia, I orgie, zwelgerii, uitspatting; orgie,
pI ID orgien, nachteJijke Bacchusfeesten.
orgo'gllo, m trots, hoogmoed; ~ tc weeJderige plantengroei, woekering.
orgogllosamente, avv trots, hoogmoedig.
orgoglloso, agg trotsch, hoogmoedig, opgeblazen, verwaand.
orlcalco, m legeering van goud, koper en
zink; oricalchi, pI krijgstrompetten.
orlcella, f oriceIlo, m ~ vcrfmos, lakmoes.
orlchicco, m hars, gom uit pruimen-, kersenboomen.
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orichiomato, orlcr/nlto, agg goudgelokt,
goudharig.

orientate, I agg oosteJijk; oosterseh; Indie
orientali, PI Oost-Indie; lingue orientali,
pi oostersehe talen; II sost m oosterJing.
orientalista, m kenner der 00ster5che talen,
orientalist.

orlentarsi, vr zieh orienteeren; fig zieh op de
hoogte stelJen, zieh inwerken in.

orientato, agg georienteerd, overeenkomstig
de hemelstreken liggend (een kaart).

orientazione, I ori enteering, riehting, kocrs.
oriente, m opgangspunt van de zon; oosten
(als hemelstreek); het oosten, de oostersche landen; chiesa d' ~, Grieksch Katholieke kerk; Grande Oriente, Groot-Oosten,
hoofdloge der vrijmetselarij; la questione
dell' ~, de oostersche kwestie; ad ~, op
't oosten gelegen.
oriflamma, lID oud-Fransche koningsbanier.
orlflcerla, f zie oreficeria.
orifi'cio, orifi'zlo, m opening, mond; monding, uitmonding; ~ dello stomaco, maagmond.
orl'gano, m ~ marjolein.
originate, I agg I oorspronkeJijk; ingeboren,
aangeboren; 2 origineel, zelf gevonden,
zelf uitgedacht; eigenaardig, zonderJing,
wonderJijk, vreemd; carattere ~, zonderling, origineel karakter; edizione ~, oorspronkeJijke uitgave; peccato ~, erfzonde;
pensiero ~, nieuwe, oorspronkeJijke gedachte; persona ~, zondcrling mensch,
zonderling; 0 questa e~! maar dat is toch
vreemd, zonderling; II sost m origineel,
oorspronkelijk kunstwerk; voorbee1d; het
oorspronkelijke, eigenaardigc; origineele
kerel, zonderling persoon.
orlglnallta, t oorspronkclijkheid, eigendommelijkheid, originaJitcit; eigenaardigheid,
zonderlingheid.
orlginatmente, avv origineel, oorspronkelijk.
origin are, I vt ontstaan, oorsprong geven,
do en ontstaan; II vi & ~rsi, vr ontstaan,
zijn oorsprong hebben; voortkomen.
originarlamente, avv oerspronkelijk.
orlglna'rio, I agg afkomstig, afstammend,
voortkomend; oorspronkeJijk, aan-, ingeboren; II sost m oerinwoner, oorspronkelijke inwoner.
ori'glue, m oorsprong; aanvang, begin, aanvangspunt; afstamming, afkomst; (Gram)
afleiding, afstamming; fig oorzaak; ~
della grandezza d' un popolo, oorzaak van
de grootheid van een Yolk; trarre ~ da ... ,
afkomstig zijn van ... ; da~, van het begin
af; in ~, oorspronkelijk, aanvankclijk;
in den grond.
origliare, I vi luisteren (aan de deur), afluisteren; II vt beluisteren, spionneercn; naorigliere, m oorkussen.
[pluizen.
orina, t urine.

orin ale
orinale, m waterpot, po; urineglas.
orinare, vi urineeren, wateren.
orina'rio, agg urine-, pis-; veseica orinaria,
blaas; vie orinarie, pl urineleiders.
orinatlvo,agg diuretisch, pisdrijvend.
orinato'io, m waterplaats, urinoir.
oriola'io, m horlogemaker.
Orione, m iii Orion.
orittogenia, t ontstaan der gesteenten.
oriundo, agg afstammend, afkomstig.
oriuillo, m uurwerk; zie orologio.
orlzzontale, agg orlzzontalmente, avv horizontaal, waterpas.

orizzontallta, t horizontale ligging.
orlzzonte, m horizon, gezichteinder, kim; lig
gezichtskring.

Orlando, m Roland, Roeland; Z' ,.., furioso,
de Razende Roland (van Ariosto).

orlare, vt zoomen, omzoomen, omranden.
orlato, p pass & agg omzoomd, met randen
omgeven_

orlatura, f zoom, rand, boordsel.
orleanese, agg dinastia ,.." het Huis van
Orleans.

orleanista, t orleanist.
orll'eeia, I orll'eeio, m buitenste korst van
brood; ongelijkroatige rand van een gebroken voorwerp; uiterste rand, grens,
buitenkant.
orlo, m zoom, rand; zelfkant; boordsel, belegsel; esser sull' ,.., della lossa, op den
rand van het graf staan; den dood nabij
zijn.
orma, I spoor; voetspoor; spoor (van 't wild);
® been, voet; seguire le orme di qd,
iemands voetstappen, voorbeeld volgen.
ormai, avv voortaan.
ormare, vt het spoor volgen (van wild).
ormeggiare, I vt I het spoor volgen van; 2
.t ankeren, het anker uitwerpen, vastmeren; het schip vertuien; II vi sporen
achterlaten; III ---rsi, VI' zich gedragen,
zijn gedrag regelen.
orme'ggio, m .t tr05, meertros; vertuiing;
ankering; ormeggi, Pl ankerkabels en
meertouwen.
ormino, m !f. bonte salie.
ornamentale, avv versierend, sicr-.
ornamento, m sieraad, versiering, ornament; tooi; lig sieraad; trots; ornamenti, pl
I' fiorituren, versiering; ornamenti muliebri, pZ vrouwensieraden.
ornare, I vt sieren, versieren, tooien, opsmukken; II ---rsi, vr zich tooien, zich
sieren.
ornatamente, avv sierlijk.
ornatezza, I versiering.
ornatlsta, m ornamentschilder, ornamentbeeldhouwer.
ornatlvo, agg versierend, sier-.
ornato, 1m sieraad, versiering; ornamentiek,
versieringskunst; II p pass & agg versierd.

orpellamento
ornatore, m ornatriee, I versierder, opsierder;
-ster.

ornatura, I versiering, opsiering.
ornello, m ~ manna-esch.
ornitilgalo, m ~ schermdragende vogelmelk.

ornitologia, I vogelkunde, vogelleer.
ornitolilgieo, agg omithologisch, vogelkundig.

ornitillogo, m omitholoog, vogelkenner.
ornitorineo, m J!£ vogelbekdier.
orno, m ~ manna-esch.
i1ro, m goud; fig geld, rijkdom; ori, pI gouden voorwerpen, sieraden; aggio deU' ,.."
goud-agio; ,.., di cappella, zeer fijn goud,
24 karaatsgoud; '" di dueato, dukatengoud; eta deU' ......." gouden eeuw; ,.., lalso,
nagemaakt goud; lig klatergoud; ,.., in
loglie, bladgoud; libro d' '""', gulden boek,
naamlijst van den adel; miniera d' .......,
goudmijn; pesee d' ,....." goudvisch; la sete
dell' ......." gouddorst; valuta d' '""', goudwaarde; '"'" in verghe, staafgoud; ballare
intorno al vitello d' '""', om het gouden kalf
dansen; essere un ,....., (colato) , eerlijk als
goud, in allen deele betrouwbaar zijn; veel
voordeel beloven (een zaak); legare in '""',
in goud vatten (edelgesteenten); legarla
in ......." een £jjne poets bakken; mettere a"""",
vergulden; neanche a rieoprirmi d' '""'I
voor al het goud der wereld niet, al wilde
men mij ook met goud beslaan; valer
tant' '"'" quanta pesa, zijn gewicht in goud
waard zijn, zeer betrouwbaar zijn; d' '"'"
in '""', in goudgeld, in goud; lig ui tstekend,
van de beste hoedanigheid, echt; (prov)
non c tutt' ......., quel che riluce, 't is niet alles
goud wat er blinkt.
orobanehe, m ~ bremraap •
orilbo, m ~ wouderwt.
orografia, I bergbeschrijving.
orogra'fleo, agg carte orogra/iche, pI bergkaarten.
orolegio, m ~ laurierkers.
orologia'io, orologiaro, m horlogemaker.
orologeria, I uurwerkmakerij; horlogemakerswinkel.
orolilgio, m uurwerk; klok; ,.., ad arena (of
a polvere), zandlooper; '"'" a pendolo, slingeruurwerk, pendule; '"'" a sole (da sole,
solare) zonnewijzer; '"'" da tasca, horloge;
'"'" da tavolino, staande kIok; l' '"'" va
avanti (indietro), het horloge loopt voor,
achter; aver l' '"'" in testa, zeer stipt zijn;
earieare l' ,.." het horloge, de klok opwinden; mi s'c lermato l' '""', mijn horloge
is blijven stilstaan.
orilseopo, m horoscoop; planeetlezing, waarzegging uit den stand der sterren bij
iemands geboorte; eavare, trarre l' '"'" a qd,
den horoscoop van iem. trekken.
orpellamento, m vergulding met bladgoudi

orpellare

oseillante

klatergoud; lig verbloeming, vergoelijking.
orpellare, vi met blad-, klatergoud bedekken;
jig vergo2lijken, verbloemen; bedekken;
~ qd, iem. een rad voor de oogen draaien.
orpeIlo, m klatergoud; lig valsche schijn,
valsche tooi.
orpimento, m operment (gcle verfstof).
orrendamente, avv orrendo, agg vreeselijk,
gruwelijk, afgrijselijk, ontzettend.
orretti'zio, agg t'1 door list, verzwijgiug verkregen.
orrezione, f !'1 verkrijging door slinksche
misleiding, door verzwijging v. e. omstandigheid.
orri'bile, agg schrikwekkend; vcrschrikkelijk, vreeselijk, gruwelijk; puzzo ~,af
schuwelijke stank; situazione ~, ontzettende toestand.
orribilitit, j afschuwclijkheid, vreeselijkheid;
vreeselijke, afschuwelijke daad.
orribilmente, avv afschuwelijk, ontzettend,
vreeselijk.
orridamente, avv zie orrendamente.
orridezza, f gruwel, afschuwelijke daad; afschuwelijke toestand; wanstaltigheid, afschuwelijkheid; woeste, eenzame plaats.
orrido, agg vrees-, afschuwwekkend; vreeselijk, afgrijselijk; luogo ~, woeste, angstwekkende plaats;
orripilazione, f ijzing, rilling; kippenvcl.
orrore, m schrik, afschuw; angst, ontzetting,
afgrijzen; gruwel, afschuwclijke daad; gli
orrori della guerra, de gruwelcn van den
oorlog; ~ della morte, angst, vrees voor
den dood; sacro ~, heilige siddering; che
~! wat een gruwcl! wat een afschuwelijk
iets!; aver in

~,

verafschuweIl; costaTe un

gruwelijk veel kosten.
orsa, j h berin; ~ maggiore, l!l Groote
Beer; ,......., minore, ~t Kleine Beer.
orsacchino, m beertje.
orsacchiotto, m jonge, halfwassen beer.
orso, m .e... beer; fig brombeer; ook: eerlijke,
flinke man; ~ bianco, witte beer, ijsbeer;
~ labiato, lippenbeer; ~ malleccato, ongelikte beer; invitar I' ~ aile pere, iem.
uitnoocligen tot iets wat hij gaarne doet;
lasciar Ie pere in guardia all' ~, de kat bij
't spek zetten; vendere la pelle dell' ~
prima ehe sia morto, het vel van den beer
verkoopen eer hij geschoten is.
orso'io, m kettingzijde, getweernde zijde.
O'rsola, j Ursula.
Orsoline, j pi ordine delle ~, order der Ursulinen.
orsil! esclam kom aan! moed gevat! aangepakt!
orta'ggio, m gro2nten.
ortense, agg tuin-, moes-.
ortensia, j !#: hortensia; O~, I Hortense.
ortica, f If. brandnetel; F esser conosciuto
~,

come (of Piil ehe) I' "'-', bekend zijn als de
bonte hond; gettare aile ortiche, geheel yep
werpen, wegwerpen.
ortica'ccio, m !#: hop.
ortica'ceo, agg !#: brandnetelachtlg.
ortica'io, m met brandnetels begroeide
plaats.
ortica'ria, I l' netelroos.
orticino, m moestuintje; kweekbed voor fijne
groenten.
orticultore, m tuinbouwcr; grdententelef.
orticultura, j tuinbouw.
I ortlvo,
agg ~l area"""", stijgende boog
van een hemelliehaam.
2 ortivo, agg tuinbouw-, tuin-.
I orto, m Oosten, morgenland; opgang (v.
zon &).
2 orto, m tuin, moestuin; ~ botanico, bot anisehe tuin; ~ di Getsemani, hof, tuin van
Gethsemaneh; ~ secco, herbarium; questa
non e erba del tuo ~, dat komt niet uit uw
koker, van u.
ortodossia, f orthodoxie, reehtzinnigheid.
ortodosso, I agg rechtzinnig, orthodox; II
sost m rechtzinnige.
ortodromia, f .t. reehte koers van een schip.
ortoepia, I leer der zui vere uitspraak.
ortografia, j (juiste) spelling; A profiel, opstand van gebouw.
ortogra'fico, agg volgens de spelregels, spel-.
ortografizzare, vt vol gens de spelrege1s schrijyen, spellen.
ortolano, I m groentenkweeker, hovenier,
tuinbouwer; groentenhandelaar; }, ortolaan; ~ nivaie, sneeuwgors; II agg tuin-,
moes-; lave ortolane, pi tuinboonen.
ortopedia, f l' orthopaedie, kunst om misvormde ledematen te genezen.
ortopedico, I agg l' orthopaedisch; II sost m
orthopaedist.
ortiltteri, m pi reehtvleugelige inseeten.
orvietano, m I middel tegen aile kwalen,
wonderzalf; 2 orvieto-wijn.
orza, f .t. boelijn; loef, loefzijde; a ,......" te
loevert; andare a ~, seherp bij den wind
zeilen, loeven.
orzare, vi .t. loeven.
orzata, f orgeade, gerstewater, amandelmelk.
orzato, agg met gerst vermengd, gerste-.
orzo, m ~ gerst; ~ brillato, parelgerst.
osanna, m hosannah; lofzang.
osannare, vi h05annah zingen.
osare, vi & vt durven, wagen.
oscenamente, avv gemeen, ontuehtig, onkuiseh.
oscenltit, m onzedelijkheid, ontuchtighei.d;
vuile praat, schuine mop; gemeen plaatJe.
osceno, agg gemeen, liederlijk, zedeloos; ontuehtig; F zeer leelijk, afziehtelijk.
osci\lante, p pres & agg slingerend, schommelend, trillend.

oscillare
oscillare, vi he en en weer slingeren, schommelen, schudden, trillen, beven (de
grond); prezzi ehe oseillano, schommelende
prijzen.
oscillatorio, agg slingerend, slinger-.
oscillazione, I slingering, schommeling.
osculatore, agg raak-, rakend; linea --, raaklijn.
oscura'bile, agg te verduisteren.
oscuramente, avv duister, onbegrijpelijk, onduideJijk.
oscuramento, m verduistering; het duister
worden.
oscurantismo, m obscurantisme; domperspolitiek, domhouding des volks.
oseurare, I vt donker maken, verduisteren,
den glans, de hclderheid benemen; onverstaanbaar, onduidelijk maken; II --rsi, vr
donker, duister worden; aan glans, helderheid verliezen; somber worden, betrekken (het gelaat, de lucht).
oseurazione, I verduistering.
oseurita, I donker, duisternis, donkerte;
duisterheid, onbegrijpelijkheid (v. woorden, stijl &); vergetelheid, onbekendheid;
'" della menta, domheid, onwetendheid;
'" di natali, lage geboorte.
oscuro, I agg donker, duister; betrokken,
somber (gelaat, lucht, weer); glansloos,
ondoorzichtig; fig onduidelijk, onverstaanbaar, duister; lailg, nederig, onbekend; colore --, donkere kleur, verf; oseura eondizione, lage, nederige stand; menti
oseure, pi onwetende, onverlichte geesten;
di oseuranaseita, van lage geboorte; parole
oseure, pZ duistere, onbegrijpelijke woorden; II sost m het donker, duisternis; het
onbekende; III avv duister & zie I.
OSi'ride, m Osiris.
Osmano, m Osman, Ottoman, Turk; agg
imperio ~, Turksche rijk.
osmio, m osmium (metaal).
osmund a, I ~ koningsvaren.
oso, agg koen, ondernemend; non era ~, ik
durfde niet.
ospedale, I hospitaal, ziekenhuis, gasthuis.
ospitale, I agg gastvrij; herbergzaam; II sost
m hospi taa!.
ospitaJiere, agg hospitaal-, licicle-; Irati ospitalieri, pi hospitaal-, ziekenbroeders.
ospitallta, f gastvrijheid; gastvrije ontospitalmente, avv gastvrij.
[vangst.
ospitare, vt als gast, gastvrij opnemen, herbergen.
ospite, I m gastheer; gast; essere ~ in una
cosa, ergens niet in thuis, niet ervaren in
zijn; II agg gastvrij; ook: vreemcl.
ospl'zlo, m kloosterherberg; hospitium; toevluchtsoorcl, gesticht; armenhuis; ~ pubblico, nachtasyl, toevluchtsoorcl voor onbehuisclen; -- del sepolero, het grai.
ospodaro, m III hospoclar, Molclavisch v~rst.

osservatore
ossa'lo, tit beenbewerker.
ossalato, m (Chim) oxalaat, zuringzuur zout.
ossa'lIeo, agg (Chim) acido ~, zuringzuur.
ossallda, ossallde, I $. klaverzuring.
ossame, m hoop been deren, gebeente; jig
geraamte (v. schip, brug &).
ossa'rio, m knekelhuis.
ossatura, I beenclergestel, geraamte (ook lig) ;
ribwerk van een kast &; plan, indeeling
(van een reclevoering).
osseerazlone, I smeekbecle, dringend verosseo, agg beenig, beenachtig.
[zoek.
ossequimte, agg gehoorzaam, onclerdanig.
ossequiare, vt onclerclanigheicl, eerbied betuigen; hulcligen, eerbiedig begroeten.
ossequlo, m hulcliging, eerbiedbetuiging, onclerdanigheid, eerbied; dienstvaardigheid;
i miei ossequi! uw (onderdanige) dienaar;
in ~, gehoorgevend, gehoorzamend aan,
ui t eerbied v~~r.
ossequiosamente, avv eerbiedig, onderdanig.
ossequloso, agg onderdanig, eerbiedig,
dienstvaardig; > kruipend; visite ossequiose, pi belecfdheidsbezoeken.
osserva'blle, agg waaoleembaar, merkbaar;
opmerkcnswaardig; in acht te nemen.
osservandi'sslmo, agg III zecrgeeerd, hoogeerwaardig (htel).
osservante, p pres & agg waarnemencl, inachtnemend, nalevcnd; Minori osservanti, pi Observanten, Franciskanen van
den ouden strengen ordesregc!.
osservanza, j opvolging, inachtneming, naleving (der voorschriften, tractaten); vervulling (van plichten); het houclen van
(feesten &); hoogachting; RK observantie,
ordesregel; O~, het klooster der Observanten; padri minori dell' O~, Observanten (zie osservante); can malta ~ mi eonlermo suo devotissimo N.N., met de meeste
hoogachting noem ik mij uw zeer dienstvaarclige N.N.; mantenere Ie buone osservanze, de goede zeden in acht nemen.
osservare, I vt waarnemen, beschouwen, bekijken, gadeslaan; opmerken, letten op;
in acht nemen, naleven, houden; ~ la
lede, zijn woord houden; ~ la legge, de
wet nakomen, eerbiecligen; ~ un metoda,
een methode volgen; ~ il sabato, den
sabbath houden; ~ i tratiati, de verdragen, overeenkomsten naleven, eerbiedigen; Ie laeeio '" ehe ... , ik doe u opmerken,
dat. .. ; II ~rsi, vr zich in acht nemen; zich
onthouden van.
osservatlvo, agg waarnemencl; onderzoekend;
waarnemings-; opmerkenswaardig.
osservato, p pass & agg waargenomen, opgevolgd, nageleefd, gehouden.
osservatore, I m ~trlce, I waarnemer, nalever, opvolger, -ster; navorscher; II agg
mente osservatriee, oplettende, opmerkzame geest.

osservatorio
osservatorlo, m observatorium; -- astronamica, sterrenwaeht.
osservazlone, 1observatieO, waameming, opmerking; naleving, opvolging, inaehtneming (van wetten &); onderzoek.
ossesslone, 1 het bezeten zijn (door duivel,
booze gees ten); obsessie, (je niet loslatende) kwellende gedachte.
ossesso, agg bezeten (door den duivel, booze
gees ten); gekweld door gedaehten die men
niet van zieh kan afzetten.
ossetto, m beentje.
ossl'a, cang of weI.
osslacanta, f ~ wi tte meidoom.
osslclno, m beentje.
osslda'blle, agg oxydeerbaar.
ossldare, I vt tot oxydeeren brengen; met
zuurstof verbinden; II ,....".si, vr oxydeeossldazlone, f oxydatie.
[ren.
ossldo, m (Chim) oxyde, zunrstofverbinding; - di rame, koperoxyde
osslflcare, vt & vi in been veranderen, verbeenen.
ossiflcazlone, I verbeening.
ossl'fraga, I ossl'frago, m l! vischarend.
osslgenare, vt (Chim) met zuurstof verzadigen.
osslgenato, p pass & agg met zuurstof verzadigd; zuurstofhoudend.
ossi'gene, o5sl'geno, m (Chim) zuurstof.
osslmele, m mengsel van azijn met honig;
oxymel.
ossl'tono, m (Gram) oxytonon, woord met
klemtoon op laatste lettergreep.
OS50, m (Pi: ossi & ossa, I) been, gebeente;
hard, vast hout, kernhout V. e. boom; Ie ossa, het gebeente;-- duro a radere, hard been
om te knagen, harde noot om te kraken;
- delle Irutte, pit, steen; manica d' --,
beenen heft; -- sacra, heiligbeen; call' -del colla, met hart en ziel; hardnekkig;
d'-, beenen, van been; di buon --, kraehtig, sterk; di carne e d' oSSa, van vleesch
en been, aan menschelijke zwakheden onderworpen; per un sacco d' ossa, voor een
appel en een ei; aver un -- per la gala,
altijd reden tot angst hebben, geen oogenblik zonder zorg zijn; esser pelle ed ossa,
vel over been zijn; esserci un --, een zwarigheid, moeielijkheid ondervinden; essere
all' - , niet veel meer van te halen zijn.
oS5ua'rlo, agg urna ossuaria, lijkurn.
ossuto, agg beenig, knokig, sterk.
osta'colo, m hindemis, belemmering, beletsel; lig zwarigheid, moeielijkheid, hinderpaal, be1etsel; trovare dei forti ostacoli, ernstige moeilijkheden ondervinden; fare _,
hinderen, in den weg staan.
osta'ggio, m gijzelaar.
ostante, p pres & agg tegenoverstaand, in
den weg staand; ~iQ non - , niettegenstaande (dat),
'

ostinarsi
ostare, v~ 10 den weg staan, hinderen, beletten; nulla asta, er is geen enkel beletsel,
geen enkele hinderpaal.
I oste, m waard, herbergier, gastheer; (prav)
lar i conti senza I' "', buiten den waard
rekenen; domandare all' -- se egli ha buon
vino, den waard vragen of hij goeden wijn
heeft, een vraag doen die men vooraf weet
dat met ja beantwoord wordt.
oste, m vijand, leger; in cittd, e in - , in
vrede en in oorlog; thuis en te velde;
lar --, oorlog voeren.
ostegglare, vi bestrijden; vijandig gezind
zijn.
osteite, I
beenontsteking.
® osteIlo, m herberg; woning, behuizing.
ostensl'blle, agg ostenslbllmente, avv zichtbaar, ter inzage; klaarblijkelijk, openlijk.
ostensorlo, m RK monstrans.
ostentamento, m vertoon, vertoonmaking,
pralerij.
ostentare, vt laten zien; vertoon maken,
pralen, pronken, te koop loopen met; amore, liefde huichelen; --' la propria
miseria, met zijn armoede te koop loopen.
ostentatlvo, agg in 't oog loopend, opvallend,
vertoon makend; drukdoend.
ostentazlone, I vertoonmaking, vertoon,
drukte, pralerij.
osteocoIla, f beenderlijm.
osteologla, l osteologie, beenderenleer.
osteria, 1 herberg; logement; kroeg; lermarsi
alia prima --, den eersten den besten gelooven; het eerste woord nemen _wat
men tegenkomt (bij 't zoeken in een
woordenb.).
osteria'ccla, 1 > sleehte herberg; kroeg.
ostessa, I waardin, herbergierster.
ostetrlca, 1 vroedvrouw, verloskundige.
ostetri'cla,1
verloskunde.
ostetrlco, I m verloskundige; II agg verloskundig.
I ostia, 1 offerdier, offer; RK hostie, misbrood; ouwel; oblie (opgerolde dunne
wafel).
2 ostia, 1 monding eener rivier.
ostiariato, m RK ambt van portier (in kloosters), eerste en laagste priesterwijding.
ostia'rio, m RK portier (in klooster); hij die
de eerste der lagere wijdingen ontvangen
heeft.
ostlchezza, 1 onaangenaamheid, bitterheid
(van reuk 01 smaak).
ostico, agg onaangenaam, scherp, bitter
(van reuk of smaak); lig moeielijk te verdragen, aanstoot gevend.
ostlle, agg vijandelijk; vijandig.
ostlllta, I vijandelijkheid, vijandschap; ,..."
pi X vijandelijkheden.
ostinarsi, VI' koppig worden; hardnekkig volhouden; met aIle geweld willen doen
doorzetten; vol4arden.
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plet; 1 oetaaf; entro l' - , binnen aeht
ostlnatamente, aVfl halsstarrig, hardnekkig,
[dagen.
ostlnatezza, f hardnekkigheid, stijfhoofdig- Otta'via, f Ootavia.
heid.
Ottaviano, m Octavianus.
ostlnato, p pass & agg hardnekkig, koppig, ottavlno, m 1 octaafflui t.
ottavo, I num aehtste; l' oUava maravigiia,
eigenzinnig; verhard (zondaar).
het aehtste wereldwonder; II sost m
ostlnazlone, f hardnekkigheid, eigenzinnig-

ostinatamen te

heid; I' ~ nel male, de volharding in 't
kwaad.
ostolare, vi zie ustolare.
ostraclsmo, m W ostracisme, schervengericht; verbanning.
ostrelcultura, f oestercultuur.
ostrla, f ~ haagbeuk.
ostrica, f oester.
ostrica'io, m oesterhandelaar; oesterput.
ostrlcoso, agg rijk aan oes ters.
ostro, m r purper, purperkleed; 2 het zuiden;
zuidenwind.
Ostrogoto, m Oostgoth; F vandaal, barbaar.
ostruente, p pass & agg verstoppend, stoppend (geneesmiddel).
ostruire, vt verstoppen, afsluiten; T verstopping, hardIijvigheid veroorzaken.
ostruttivo, agg T stoppend, stop-.
ostruzione, f T verstopping; obstructie: belemmering van den geregelden gang van
zaken in een parlement.
ostruzionismo, m obstructionisme, stelsel
van obstructie-voeren.
otalgia, f T oorpijn.
ota'Jgico, agg T oorpijn-, oor-.
otello, m Othello.
otlte, m T oorontsteking.
oto-r1no-Jaringoiatra, m T neus- keel- en
oorarts.
otre, m leeren zak (voor wijn en olie); F
buik, Iijf; otri, pi hooge golven; empirsi
l'~, zich den buik vullen.
otricoJare, agg
zak-; bekcrvormig.
otro, m zic otre.
otta, f uur.
ottaedrico, agg achtvlakkig.
ottaedro, m achtvlak.
ottagonato, agg achthoekig.
otta'gono, m achthoek.
ottalmla, & zie oftalmia &.
ottangoJare, agg achthoekig.
otta'ngoJo, m achthoek.
ottanta, num tachtig; dell' ~, in groote
menigte; glielo avro detto - volfe, ik heb
het hem duizendmaal gezegd.
ottante, m octant (hoekmcetinstrument).
ottantenne, agg tachtigjarig.
ottantesimo, I num tachtigste; II sost m
tachtigste gedeelte.
ottantlna, f tachtigtal; un' - d'anni, zoo wat
tachtig jaar.
ottarda, f ~ trapgans.
ottatlvo, I agg wensch-; II sost m (Gram) optatief, wenschende wijs of vorm.
ottava, f tijdruimte van 8 dagen; RK achtdilagsc4 feest, Qetaai; ac4tregelig cou-

*

achtste deel; octavo-formaat (v. boeken);
in ~, in octavo (formaat).
ottemperare, vi gehoorzamen; nakomen.
ottenebramento, m verduistering.
ottenebrare, vt verduisteren.
ottenebrazione, f verduistering, omneveling.
ottenere, vt verkrijgen, verwerven, erlangen.
ottenl'bile, agg verkrijgbaar, te verwerven.
ottenlmento, m het verwerven, verkrijgen;
bereiking, verkrijging.
ottenltore, m verkrijger.
ottenne, agg achtjarig.
ottennio, m tijdruimte van aeht jaren.
Ottentotto, m Hottentot.
ottlca, f optiek, gcziehtkunde, leer van het
licht.
ottlco, I agg optiseh, gezichts-; camera ottica,
kijkkast; nervi ottici, pi gezichtszenuwen;
II sost m opticien, brillenmakcr; opticus,
gezichtkundige.
ottimamente, avv zeer goed, allerbest, uitstekend, voortrdfelijk.
ottlmate, m W optimaat, aanzienlijke, aristocraat.
ottimismo, m optimisme.
ottimista, m optimistottlmo, I agg best, zeer goed, uitstekend; II
sost m het beste; J' ~ e nemico del buono,
het betere is de vijand van het goede.
otti'pede, agg achtpootig, achtvoetig.
ottisl'lIabo, agg achtlettergrepig.
otto, I num acht; ott' anni, acht jarcn; oggi a
~, he den over acht dagen; tl di ,...., di
Marzo, de achtste Maart; II sost m acht;
son l' "', 't is acht uur.
ottobrata, f buitenpartij in October.
ottobre, m October.
ottobrlno, agg in October rijp wordend.
otto centesimo, num achthonderste.
ottocento, I num achthonderd; II sost m I' ,...."
de rqe eeuw.
ottodeclmo, num agg achttiende.
ottomana, f ottomane, divan.
ottomano, I agg Ottomanisch, Turksch; II
sost m Ottoman, Turk.
otto mila, num indecl achtduizend.
ottona'lo, m koperslager, geelgieter; handelaar in messingwaren.
otto name, m koper-, messingwaren.
oUona'rio, agg achtdeelig; achtlettergrcpig
(versregel) .

Ottone, mOtto.
ottone, m geelkoper, messing.
ottonino, agg messingen van messing.
ottuagena'rlo, I agg tachtigjarig; II 5{JSt m
tachtisjarige.

'
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ottu'ndere, vi afstompen, stomp maken.
ottuplicare, vi veraehtvoudigen.
6ttuplo, I agg aehtvoudi g; II sast m aehtvoud.
otturamento, m sluiting, afsluiting; dieht·
making; X gasafsluiting.
otturare, I vi afsluiten, diehtmaken, diehtstop pen; II ~rsi, vr dieht geraken, verstopt worden.
otturatore, I m sluiter, afsluiter; kunstmatig
verhemelte; II a.gg afsluitend; muscala ~,
sluitspier.
otturatilrlo, agg afsluitend; sluit-.
ottusamente, avv stomp, bot, dof.
ottusa'ngolo, agg stomphoekig.
ottusitii, f stompheid; fig stompzinnigheid;
beperktheid (van geest), botheid; ~ di
udiia, hardhoorigheid.
ottuso, p pass & agg afgestompt, stomp; bot,
stompzinnig, dof; ingegna ~, botte
geest; suana ~, doffe toon.
ova'la, f eicrstok; ~ vruehtbeginse!.
ova'lo, I agg eierleggend; gallina avaia, legkip; II sost m eierhandelaar, eierboer.
ovalu610, m eierhandelaar; eierdopje.
ovale, I agg ovaal, eirond; II sost m ovaal;
eirond lichtgat.
ovante, agg triomfeerend, jubeknd.
ova'rlo, m zie ovaia.
ovatta, f watten.
ovattare, vt wattecren, met wattcn voeren.
ovazlone, f []J kleine triomftocht (bij de Romeinen); ovatie,· openlijk huldebetoon.
ove, avv waar, waarin, waarheen, van waar,
waaruoor, waarop; als, in zooverre.
ovecche, avv waar ook; waarheen ook.
6vest, m westen.
ovlcino, m ei tje.
Ovl'dlo, m Ovidius.
ovldotto, ovldutto, m eierleider (bij vogels)
ovlforme, agg eivormig.
ovile, m schapenstal, schaapskooi.
ovlno, agg schape(n)-; razza ovina, schapenras.
ovi'paro, I agg .1'" eierleggend; II (sost m)
ovipari, pi oviparen, eierleggende dieren.
DVO, 1n ei, zie uovo.
oviilde, I m eivorm, ovaal; II agg eivormig.
ovola'io, m kweekerij voor jonge olijfboomen.
ovolato, agg L'- met eivormige vprsiersels.
6volo, m ~ kcizcrzwam; stck van olijfboom;
oog van riet; L'- eivormig versiersel;
(Anat) gewriehtspan.
ovologia, f kennis, leer der vogeleieren.
ovosm611es, m sehuim van geklopt eiwit met
suiker en melk.
6vulo, m eitje; ~ zaadknop.
ovunque, avv waar ook; allerwege.
ovvero, cong of we!.
ovvia! welaan! komaan! vooruit!
ovviare, I vt beletten; verhinderen, voorkomen; II vi ondervangen; zich verzetten.

ovviazlone, m het beletten, verhinderen,
voorkomen; afwending.
6vvlo, agg klaarblijkelijk, in 't oog vallend,
voor de hand liggend, gewoon, natuurlijk;
il senso pit. ~ della parola, de meest voor
de hand liggende beteekenis van het
woord.
ozena, f T stinkende inwendige neuszweer,
ozaena.
ozlare, ozleggiare, vi leegloopen, luieren.
6zio, m ledige tijd; ledigheid; nietsdoen,
werkcJoosheid; nei momenti d' ~, in lcdige
oogenblikken; stare in ~, leegloopen,
luieren; (prov) I' ~
il padre dei vizi,
ledigheid is des duivcls oorkussen.
oziosa'ggine, f leeglooperij, geluier; Ie dig·
gang.
oziosamente, avv werkeloos, zonder iets uit
te voeren.
oziositii, f zie aziosaggine.
ozioso, I agg ledig, luierend, nietsdoend,
leegloopend; ijdel, nutteloos, vergeefsch;
renteloos; questioni oziose, pi nuttelooze,
onnutte vragen; tempo ~, ledige tijd; vita
oziosa, werkeloos, lui !even; tenere i denar;
aziosi, zijn geld renteloos laten liggen; II
sast m leeglooper, nietsdoener.
ozilnico, agg ozonhoudend, ozonachtig.
oz6no, m ozon.

e

P.
p (spr. uit: pie) m & f p; afk. P = I padre,
pater, vader; II pose, plaatste; p = I
piano, I J' zacht, zwak; 2 verdieping; II
pose, plaatste, legCle, stichtte; p f, J'
eerst sterk dan zwak; pp = I pianissimo,
zeer zacht, zeer zwak; II primo piano,
eerste verdieping; III posero, plaatsten,
legden, ~tichtten; 3 p. = terzo piano,derde
verdieping.
pa', afk. voor padre en voor paio.
pa'bbio, m If. zilverbaver.
pacare, vt bevredigen, kalmeeren.
pacatamente, avv rustig vreedzaam.
pacatezza, t vreedzaamheid, gelatenheid,
gemoedsrust; kalmte (van gemoed van
bet weer, der zee).
pacato, agg vreedzaam, rustig, kalm, bedaard.
pacca, f F slag, klap.
paccheo, m lummel, ezeJ, domoor.
pacchetto, m pakje, pakketje.
pa'cchia, f weide; fig goed leventje, smullerij.
pacchiamento, m smullerij, brasserij, zwelgerij.
pacchlare, vt smullen, goed eten en drinken,
zwelgen, het er goed van nemen.
pacchlarone, m dik, welgevoed persoon.
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pacchieriltto, m dikke, goedgevoede knaap.
pacchina, I klap achter op 't hoofd.
pacchinare,vt met de platte hand op 't achterhoofd slaan.
pac chione, m veelvraat, vreetzak.
pacchiuco, m F vuil, drek, modder; mengelmoes.
pacciame, pacciume, m afgevallen bladeren;
hoop vuil; vui!.
pacco, m pak, pakket; pacchi postali, pi
postpaketten.
pace, I vredc eendracht; orde, rust; gemoedsrust; RK peisbord; giudice di ~
kantonrechter; una ~ onorata, een eervolle vrede; ~ pubblica, openbare orde;
tempo di~, vredestijd; uomo di ~ vredelievend man; andare in ~, in vrede steryen; heengaan zonder aalmoes (v. bedelaars); non aver ~ ne giorno ne notte, dag
noch nacht rust hebben; dar~, met rust
laten; sia detto can tua ~, met uw verlof
zij gezegd; esser ~, gelijkstaan, evenveel
punten hebben (in 't spel); lare la ~, zich
verzoenen, vrede sluiten; lar ~ gelijkstaan in 't spel; non lar ~ ne tregua can
alcuno, iem. geen oogenblik met rust
laten; lasciare in ~, met rust laten; mandare in ~ un povero, een arme afwijzen;
menar il buon per la ~, zijn misnoegen
verbergen ter wille van den lieve vrede;
vivere in ~, rustig leven; in vrede leven.
pachidermi, m pi h dikhuidigen.
paciere, m vredestichter.
paci'fero, agg vredebrengend, vredes-.
pacifica'bile, agg verzoenbaar, tot vrede te
brengen.
pacificamente, avv vreedzaam, bedaard;
vredelievend.
pacificamento, m bevrediging; bijlegging
(van een geschil); verzoening; herstel van
den vrede.
pacificare, I vt bevredigen, tot rust brengen,
verzoenen, vrede maken; ~ un paese, den
vrede in een land herstellen; II ~rsi, vr
tot rust, tot kalmte komen, vreedzaam
worden.
pacificativo, agg bevredigend, ger'uststellend,
stillend, kalmeerend (geneesmidde,I).
pacificatore, m vredestichter.
pacificazione, I hers tel van den vrede, de
rust, de orde; bevrediging.
paci'fico, agg
vreedzaam; vrcdelievend;
kalm, bedaard, rustig; aria pacilica, vredelievend, vreedzaam, uiterlijk; Zega pacilica, vredesverbond; mare ~, kalme zee;
I' Oceano P~ of il P~, de Stille Oceaan,
de Stille Zuidzee; il paese e ~, het land is
rustig; tempo .-" kalm, helder weer.
paco, m h paco, alpaca-schaap; lana di ~,
alpacawo!.
padeHa, t pan, braadpan, koekepan; ondersteek, steekpan (voor zieken); beddepan

padrone

(om 't bed te verwarmen); vetpotje, illumineerglaasje; (Anat) knieschijf; breede,
platte schuit, praam; ~ da bruciate, pan
met gaatjesom kastanjes te braden; cadere
dalla ~ nella brace, van den regen in den
drop, van den wal in de sloot komen; la
~ dice al paiuolo: jatti in la, che mi tingi,
de pot verwijt den ketcl dat hij zwart is.
padeHa'io, m kachelsmid; pannenkoopman.
padellina, I pannetje; vetpotje.
padellino, m pannetje, napje.
paddeHone, m groote pan.
padiglione, m paviljoenO; prieel, tuinhuis,
koepel; X groote legertent; 4- vlag; beddehemel; bijgebouw; klein gebouw; kroon
van geslepen edelsteen; ~ dell' orecchio,
oorschelp; ~ della tromba, J' klankopening van trompet; a ~, in tentvorm;
letto a ~, ledikant met heme!.
Pa'dova, I Padua.
padovano, I agg Paduaansch; II sost m inwoner van Padua.
padre, m vader; pater; i padri, de vaderen,
voorvaderen; ~ adottivo, aangenomen
vader; amor di ~, vaderliefde; ~ delle
anime, zielverzorger, biechtvader; Padri
(della Chiesa), pi Kerkvaders; padri coscritti, pi W beschreven vaderen, Romeinsche senatoren; gemeenteraadsleden; ~
di lamiglia, familievader, huisvader; ~
nobile, pere noble, speIer van vaderrollen;
~ dellapatria, vader des vaderlands; padri
della patria ,(Scherz) kamerleden; il primo
nostyo ~, ons aller eerste vader: Adam;
il Santo Padre, de Heilige Vader.
padrefami'glia, m indeel familievader, huisvader.
padreggiare, vi op zijn vader gelijken, naar
zijn vader aarden.
padrino, m peetvader, peetoom; pater,
beste pater (bij 't toespreken); gctuige bij
een tweegevecht.
padrona, I meesteres, huisvrouw; kamerverhuurster.
padronale, agg patroons-, heeren-; casa ~,
heerenhuis.
padronanza, I heerschappij, macht; overwicht; aanmatiging; non soltrire eerte
padronanze, zekere aanmatigingen niet
dulden.
padro nato, m RK patronaatsrecht; beschermd gebied; gebied, bezitting; legno
di ~, eigen rijtuig.
padroncino, m padroncina, j zoon, dochter
van den eigenaar, den patroon; jongc
heer, jonge juffrouw.
padrone, m patroon, heer, me ester; landeigenaar, landheer, huisheer; beschermheilige; beschermheer; ~ of ""' mio! tue
uw dienst, ga uw gang maar! ""' di casa,
huisheer; baas in buis; ""' della nave, 4scbeepskapitein; _ di se, zijn eigcn baas,
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zijn eigen heer en me ester; ella e il mio
buono~, gij hebt slechts te bevelen; essere
a ~, in iem.'s dienst zijn; in casa mia son
~, in mijn huis ben ik baas, de meester;
farsi - di una lingua, een taal geheel
meester zijn; fare il "-', den meester, baas
spelen; non si puiJ servire a due padroni,
niemand kan twee heeren dienen.
padroneggiare, I vt heer, meester zijn over;
in zijn macht hebben; beheerschen; II vt
den heer, meester, baas spelen; scheepsgezagvoerder zijn; III -rsi, vr zich
beheerschen.
padronesco, agg (Scherz) gebiedend.
padronessa, f meesteres.
padule, m moeras; giunco di "-', biezen.
paduloso, agg moerassig.
paesa'cclo, m slecht, beroerd land.
paesa'ggio, m landschap (schilderij).
paesano, I agg inheemsch, inlandsch; la
lingua paesana, de landstaal; alla paesana,
naar landsgt:;bruik; II sost m inwoner,
landsman, landgenoot; burger (tegenover
soldaat); siamo paesani, wij zijn landgenooten.
paese, m land, gebied; landstreek; landschap; gebicd, plaatsje, kleine stad, dorp,
vlek, gehucht; (Pitt) landschap; mandaTe
a quel ~,iem. naar de maan sturen, wenschen; mutar "-', van woonplaats veranderen; parere un "-', er ui tzien als een
klein dorp; scoprire il ~, het terre in, de
landstreek verkennen; scoprir "-', iemands
plannen trachten uit te vorschen; (prov)
- che vai, usanza che trovi, 's lands wijs,
's lands eer; tutto il mondo e ,...." de wereld
is overal hetzelfde.
Paesi-Bassi, m pi Nederlanden.
paesino, m klein stadje, dorpje; (Pitt) klein
landschapsstukje.
paesista, m landschapschilder.
paesone, m groot, uitgestrekt dorp; zich ver
uitstrekkend land.
[dorpje.
paesu'ccio, m armzalig, ellendig, plaatsje,
paf, palfe, pa'ffete! paf, poef-paf (geluidnabootsend woord).
paffutezza, f doorvoedheid; dikte.
pafluto, agg goed gevoed, vet, dik; rond,
moIlig, zacht.
paga, f betaiing, belooning; loon, jaarwedde,
soldij; paghe, pi slaag, ransel; mala ,...."
slechte betaler; '" morta, betaling voor
niet bewezen diensten; dare Ie paghe a
uno, iem. zijn portie geven; tirare la ,...."
betaling ontvangen.
paga'blle, agg betaalbaar.
paga'cela, f slechte betaling; slechte betaler.
paga'ia, f .j. pagaai.
pagamento, m betaling, uitbetaling.
paganeggiare, vi als een heiden denken,
schrijven, leven; de oude heidenen (klassieken) navolgcn.

pagane'slmo, m heidendom; heidensche wereid, heidensch karakter.

paganizzare, I vi zie paganeggiare; II vt heidensch maken.

pagano, I agg heidensch; II sost m heiden;
inwoner, burger (niet-soldaat).

pagare, I vt betalen, uitbetalen; loonen, vergelden; beta aid zetten; ~Iast zijn met
(accijns, belasting); ,..., il lio of la pena,
boeten; boete betalen; ,...., a chiacchere, a
promesse, met praatjcs, beloften betaltn;
~ alla consegna, bij de aflevering betalfn;
,...., come un banco, betalen als de bank,
stipt betalen; ,...., di persona, zelf handelend optreden, in de bres springen; ,...., di
contanti, d'oro, in contanten, in goud betalen; (prov) Dio non paga il sabato, God
betaalt aIle weken niet, maar hij betaalt
eens op het einde; Gods vergelding blijft
niet uit; II-rsi, vrbetaald word(n; zich
tevreden stellen met; zich de weelde VHoorloven van; cosa che non si paga, een
onbetaalbare geschiedenis (0/ zaak).
pagato, agg betaald; non ,...." onbetaald.
pagatore, m betaler; utficiale "', ~ offici"r
van administratie; star "', borg blijven.
pa'ggie, m page, cdelknaap; rokophouder.
paghero, m $ accept, prom(sse.
pa'gina, I bladzijde, blad; spiegel, bcdrukt
gedeelte eener bladzijde; pagine aperte,
opengeslagen boek; Ie sacre pagine, pi de
bijbel; metteTe in "-', opmaken (drukwerk); voltar ,...." het blad omslaan; lig
het blaadje omkeeren, de zaak van een
ander gezichtspunt beschouwen.
paginatura, / pagineering, nummering der
bladzijden.
pa'glia, f stroo; l'arte della "', de kunst van
het stroo-, hoedenvlechten; lilo di "-',
stroohalm; luoco di "-', stroovuurtje;
saccone ripieno di "-', stroozak; uomo di
~,strooman; aver la coda di "', altijd bevreesd zijn voor praatjes, achterklap;
aver'" in becco, zich (door een belofte)
crgens zcker van gevoelen; inciampare in
un lilo di "', over een stroohalm vaUen;
op alles vitten; segare a mezza "', lange
stoppels laten staan (bij 't maaien); per
ogni luscello di ,...." om elke kleinigheid;
(prov) col tempo e colla "-' si maturano Ie
sOTbe, met tijd en geduld komt alles terecht.
pagliacciata, I hansworstenstreek; dwaze
uitdrukking; theaterklucht.
paglia'ccio, m I paljas, stroozak, stroobed
in stal; 2 paljas, hansworst, clown; bTUciare il - , zich heimelijk uit de vocten
maken.
[mislukte grappenmaker.
pagliaccione, m zeer dom, onnoozel mensch;
paglia'io, m stroomijt; stroozolder, strooschuur; cane da - , waak-, erfhond; boerenkeffer.
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pagliaiuOlo, m stroohandelaar; vlechtstrooverbouwer.
paglianeulo, m ~ staartmees.
pagliata, j haksel.
pagliato, agg stroogeel, strookleurig.
pagli'ccio, m fijn gesneden stroo, haksel.
paglierl'ccio, m haksel; stroozak, stroobed.
paglieto, m rietveld, biesbosch.
paglietta, j goudloovertje, schilfertje, goudkorreltje.
paglietto, m .t. stootkussen van gevlochten
touw of riet dat men bij 't aan wal komen
buiten boord hangt; strooien stoelzitting.
paglino, m gevlochten strooien zitting (van
stoelen).
pagliolo, m .t. proviandkamer (op schepen).
paglioso, agg rijk aan stroo, goed in 't stroo
geschoten (graan).
pagliu'cola, pagliuola, f stroohalmpje,
strootje.
pagliuolo, m kaf; ui tgedorscht stroo; zie
pagliolo.
pagliuzza, f stroohalmpje, strootje; goudkorreltje, -kristalletje.
pagnOtta, j klein, rond brood, mik; loon,
geld.
pagnottella, frond broodje, kadetje.
pagnottista, m huurling; broodschrijver.
pago, I agg voldaan, tevreden; II sost m betaling; a "', voor geld, tegen betaling, betalend; non aver "', onbetaalbaar zijn.
pagoda, t pagode, Indische tempel; afgod(s·
beeld).
pagro, paguro m kluizenaarskreeft, hermietkreeft.
pah! bah! onzin! larie!
pa'io, m (Pi: paia, f) paar; span; twee; eenige;
'" di carte da giuoco, een spel kaarten; ~
di cavalli, span paarden; '" di jorbici,
schaar; '" di stadere, weegschaal; essere
una coppia e un "', elkaar niets toegevcn,
een mooi span voor een bokkenwagen
vormen.
paiolata, teen (kook)pot vol; una '" di
cavolo, een pot met kool.
paiolino, m kleine kookketel; lijmpot; ronde
hoed.
paiuolo, m koperen, ijzeren pot, ketel; waterketel; soepketel; zie padella.
pala, I schop, spade; schep, schepel; schoep,
schepbord; blad (v. roeiriem); (Pitt) altaarstuk;",da lornai, brood-, ovenschieter;
ruota a pale, scheprad; colla~, bij hoopen,
bij de vleet.
pala'ccio, m fritschoffel (in glasfabriek).
paladino, m ij] paladijn, ridder; jig dappere
held, voorvechter (eener goede zaak);
(Scherz.) straatveger; larsi ~ d'uno, zich
als iemands verdediger opwerpen.
palafitta, I (ingeheid) paalwerk; paalwoning.
palafittare, vt met ingeheide palen versterken.

palazzo

palafreniere, m rijknecht, palfrenier.
palafreno, m statieros, rijpaard.
pala'gio, m paleis.
pala'ia, I stapel staken; (kastanje)bosch bestemd voor het leveren van staken, palen.
pal amen to, m .t. de roeiriemen van een
galei 01 roeiboot; het inslaan van leipalen;
het bevestigen van jonge boomen aan
leipalen; - in mana! riemen in de hand!
(commando).
palamidone, m lang, dom mensch; lange gctailleerde overjas met split, jas met staldeuren.
palamita, I ZJ onechte boniet, soort tonijn.
palanca, f palank, paalwerk, palissadeering;
heipaal.
pal an care, vi door paalwerk afslniten, palissadeeren; 4 ophijschen, optakelen.
palancato, m paalwerk, omheining met paalwerk.
palanchino, m palankijn; draagstoel; .t.
katrol, windas.
palanco, m takel; palanchi, PI rollen voor
't voortbewegen van zware voorwerpen.
pala'ncola, I yonder, vlonder, loopbruggetje.
palandra, I I .t. bijlander (soort aak); 2 ruim
overkleed.
palandrana, I palandrano, m ruim overkleed; geplooide, wijde regenmantel.
palandrone, m groote rnime overjas, regenmantel.
pal are, vt door palen stutten (jonge boom);
met palen versterken; met den schoffel
omwerken (graan).
palata, j 1 een schop, schepel vol; 2 klap
met schop; 3 riemslag (bij 't roeien); 4
paalwcrk, omheining van palen; dare la
~ a secw, met den roeiriem het water
niet raken; a palate, in overvloed.
palatale, agg gehemelte-, verhemelte-.
palatlna, f pelskraag; halsdoek.
Palatinato, m de Palts; p~, m waardigheid
van paltsgraaf.
I palatino, agg I tot het gehemelte behoorend, gehemelte·, consonanli palatini, pI
gehemelteletters, -klanken; ossa ~, gehemeltebeen.
2 palatino, agg paleis-, paladijnsch; palts,
paltsgrafelijk; biblioteca palatina, palatijnsclle bibliotheek, huisbibliotheek van den
Pans, van de vroegere vorsten in Florence; casa palatina, paltsgrafelijk huis;
conte - , paltsgraaf; guardie palatine, pI opzichters in pauselijke, vorstelijke museums; Monte -, de Palatinus een der 7
heuvelen van Rome.
palato, m gehemelte, verhemelte; lig smaak.
palatura, I stutting met palen, staken.
palazzina, j klein palei5, groote villa.
palazzino, m klein sierlijk paleis.
palazzo, m paleis; vorstelijk hoi; '" della
Camera, gebouw voor de kamer van afge-
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vaardigden; ,..., municipale, stadhuis;
del Senato, senaatsgebouw.
palazzotto, In paleis van middelbare groottc.
palcato, agg met planken bevloerd.
palchetto, In vak in kast; boekenplank; boekenrek; kleine stell age; loge (in schouwburg).
palchettone, m groote stellage; groote loge
(in schouwburg).
palco, m kamerzoldering, plafond; stelling,
stellage; vloer; tooneel (in schouwburg);
(schouwburg)loge; schavot; laag; .t
commandobrug; tak van gewei; palchi, pi
gewei (v. hert); ,..., marta, vliering; ,...,
reale, koninklijke loge; ,..., scenico, toonee!.
paleggiare, vt het graan met een schop aI
schepel omzetten; graan, zout & uit een
schip lossen.
paleo, m (draai)tol; ~ dreps, dravik.
paleografia, I pala2ographie; kennis van oude
handschriften.
paleogra 'fico, agg palaJographisch.
paleografo, m paheograaf, kenner van oude
handschriften.
paleologia, I pal a2ologie, kennis der ocrwereld.
paleontologia, f pala2ontologic, kennis der
fossiele planten en dieren.
paleontologico, agg pala2ontologisch.
paleontologo, m pala2ontoloog, navorseher
der fossiele planten en dieren.
paleozoico,agg palaJozoiseh, de oudste dierlijke fossielen bevattende (aardlaag).
palermitano, I agg palermitaansch, van Palermo; II sost m inwoner van Palermo.
palesamento, m het openbaar maken; onthulling.
palesare, I vt openbaren, onthulkn, aan 't
licht brengen; II ~si, vr zich bekend
maken, zijn naam bekend maken; aan 't
lieht komen.
palese, agg openbaar, algemccn bekend,
openlijk; lar ,..." aan 't lieht brengen, bekend maken; in ,..." in 't openbaar, openlijk.
palesemente, avv algemeen bekend; openlijk,
in 't openbaar.
Palestina, I Palestina.
palestra, f palestra, worstelschool der ouden;
worstelkamp; wedstrijd in de sehoone
kunsten en letteren, geestelijke wedkamp.
paletta, f kleine schop, kolenschop, aschschop; (Anat) schouderblad; stapel, sehepper; brandijzer (van friseurs); verguldijzer
(v. boekbinders).
palettare, vt aan stokjcs, paaJtjes vastbinden (bloemen).
palettiere, m verguldmes der emaiIwerkers.
paletto, m paaJtje, stokje, staafje; pal,
grendel; .6. ijzeren pin aan muuranker;
mettere il ,..." den grendel voorschuiven.
palettone, m ~ lepeleend.

pallato

pall, m pali; heilige taal der Boeddhisten in
lndie, Nieuw-Sahskriet.
palificare, zie palalittare.
[e.d.).
paHna, I hakhout (voor wijngaardstaken
palingenesi, t paJingenesis; wedergeboorte.
pallnodia, I tegenzang; herhaling van een
gezang; l'l herroeping van een smadelijk
gezegde, van laster.
palinsesto, m palimpsest; afgekrabd en op
nieuw beschrcven perkament.
palinuro, m zeekrcrft (zonder scharen).
pa'lio, m overkleed (der oude Grieken); toga
(der Rom.); mantel; RK pallium (der
aartsbisschoppen); stuk zijd~ 01 fluwee1
als prijs in kampspelen; Itg wedloop,
wedren; ,..., dei ciuchi, wedren van ezels;
,..., dei cocchi, wagenrennen; '"-' senza lantina, wedren van onbereden paarden; zie
ook barbero; ,....., nel sacco, zakloopen; andare al ,..." aan den dag komen; condurre al
,..., una cosa, iets ten einde brengen, voltooien; alia lerza si carre il ,..." driemaal is
scheepsrecht; latta la lesta e corso il ,..." als
alles is afgeloopen; eindeIijk, ten 510tte.
pallotto, m altaarvoorhang.
palischermo, m .t boot, sloep.
palissandro, m palissanderhout.
paliuro, m ~ soort doornstruik.
palizzata, I paalwerk, palissadc.
Palla, I zie Pallade.
I palla, I bal, bol; kaats-, kegel-, biljartbal;
krop (van slae.d.); kogel;ligspeelbal;Palle,
PI wapenkogels in 't wapen der Medici; Ie
palle, muntzijde der Medici-munten; palie,
pI ballen, teelballen; palle da cannone, pI
kanonskogels; insalata a pal/e, kropsalade~
,..., di neve, sneeuwbal (ook ~); ,....., ds
piombo, looden kogel; aspettare la ,..., al
balzo, de gunstige gelegenheid afwachten;
aver la ,..., in mana, de gunstige gelegenheid in handen hebben; non avere neanche
la ,..., di un quattrino, geen dui t rijk zijn;
caricare il lucile a ,..." het geweer met
scherp laden; dare alla ,..." 0 0 0 den bal
stooten; lare of giocare alla ,..." balspelen;
tare alia""'" di qe., zeer royaal met
iets omgaan; non pigliar ,..." 0 0 0 den bal
niet raken.
2 palla, f RK palla, deksel van miskelk.
pallaciJrda, I lawntennis-baan; kaatsbaan.
Pa'lIade, I (Mit) Pallas Athcne, Minerva;
~ Pallas (planeet).
palla'dio, m palladium, beeld van Pallas
Athene; schutsbeeld, (beschermend) heiligdom, waarborg; palladium (metaal).
palIa'io m 0 markeur; ballen-, ballonkoopman;' pla"ats voor 't balspel; ballenjongen
bij 't tennisspel.
pallama'glio, m kolfspe1, maliespel.
pallata, I stoot, worp met den bal.
pallato, agg met ronde vlekken (paard,
hond (il).

palleggiare
pallegglare, I vi balspelcn; II vi (iem.) he en
en weer zenden, voor den gek houden.
palle'ggio, m balspel, kaatsspel; ~ di lodi,
het clkaar toewerpen van loftuitingen.
pallimte, agg verbleekend, bleek.
pallesco, I agg bal-; II (sost m) i Palleschi, pi
OJ aanhangers der Medici's (zie palla).
palliamento, m bemanteling, verschooning.
paIllare, vt met cen mantel bedekken; verzachten; lig bemantelen.
palliatamente, avv bedektelijk, onder een
dekmanteL
palliativo, I agg vergoelijkend, verzachtend;
II sost m verzachtend middel, lapmiddel.
palliazlone, f zie palliamento.
pallidetto, agg bleekjes.
pallidezza, I bleekheid.
pallidl' cclo, agg bleekjes.
pa'lIido, agg bleek; mat, flauw, dof; luce
pallida, vaal, bleek licht; oro~, matgoud;
~ ~, doodelijk bleck.
pallidone, m persoon met bleckc gelaatskleur, bleckneus.
pallina, I balletje, kogeltjc.
pallino, m balletje; kleine bal; zadelknop;
pallini, pl hagelkorreltjes, schroot.
pa'IIIo, m pallium; ruim overkleed dcr oude
Grieken; RK aartsbisschopskraag.
pallona'io, m vervaardiger van groote speelballen.
pallone, m groote leeren speelbal; lig windbui!; bluffer; (Chim) glazen kolf; ~ di
neve, JI: sneeuwbal; ~ volante,luchtballon.
pallore, m bleekheid.
pallotta, pallottola, I (massieve) bal; kogel;
stemballetje; ~ di tabacco, pruim tabak.
pallottola'lo, m kegelbaan, baan voor het
boccia s pel.
pallottoliere, m telraam (voor kinderen).
pallottolina, I balletje (brood, was &).
palma, t ~ I palmboom; dadelpalm; palmtak; fig prijs der ovcrwinning; zegepraal,
roem; A palmet, palmvormig sieraad;
2 palm (van de hand); vlakke hand; ~ a
datteri, JI: dadelpalm; Dom"nica delle
palme, palmzondag; ~ del martirio, martelaarskroon; ~ dei piedi, zwemvlies (v.
watervogels); portare in ~ di mano qd,
iem. op de handen dragcn, verheerlijken.
palm are, agg handpalm-, ccn span (v. d.
hand) groot; fig groot, tastbaar.
palma'rio, m fooi; geldgeschenk (om om te
koopen).
palmata, I klap; handslag.
palmato, agg h & ~ met zwemvliezen;
handvormig.
palmento, m maalderij, maalwerk; meelbak
in molen; macinare a due palmenti, eten
voor twee; fig het mes van twee kanten
laten snijden.
palmeto, m palmenbosch, palmhof.
palmi'fero, agg rijk a<ln p<llmboomen.

pamela
palml'pede, I agg met zwemvliezen; II sost m
palmipedi, pi zwemvogcls.
palmista, f ~ koolpalm.
pa'imite, m seheut van wijnstok.
palmi'zio, m ~ palmboom; (kunstmatige)
palmtak.
palmo, m palm (v. d. hand en lengtemaat),
span; restare can un ~ di naso, eell langen
ne!-ls halen; a ,...., a ~, I stap voor stap;
2 tot in de kleinste bijzonderheden.
pa'lmo\a, f houten hooivork met drie tandcn
palmoso, agg rijk aan palmen.
palo, m paal, staak (voor wijnstok &); straf
van het spietsen; J, ra, ~ di ferro, hef·
boom; ,...., telegrafico, telegraafpaal; ritto
come un~, zoo rccht als een staak; lare it
~, restare come un~, als een paal blijven
staan; lummelachtig, onnoozel zijn;
(prov) saltare di ~ in frasca, van den hak
op den tak springen; ogni vite vuole it suo
~, elke wijnstok verlangt een staak: elk
meisje verlangt een man.
palombaro, m duiker; campana da ~, duikerklok.
palombo, m Jt ringduif, groote houtdllif; iEJ
hondshaai.
pa\oscio,m X pallas, sabel met reehte kling.
palpa'biJe, agg tastbaar.
palpabilitil, f tastbaarheid; klaarblijkelijkheid.
palpamento, m het betas ten, bevoelen
(ook 1").
pal pare, vt betasten, bevoelen; op den tast
gaan, polsen: streelen.
palpata, f bevoeling, betasting.
palpativo, agg tast-.
pa'ipebra, 0 palpebra, f ooglid.
palpebrale, agg ooglid·.
palpeggiare, vi zaeht betasten, bev08lcn; fig
streeJen, met de handen licfkoozcn.
palpitante, p pres & agg kloppend; trillend,
lillend; can ~ cuor, met kloppencl hart.
palpitare, vi kloppen (hart, pols), hartkloppingell hebben; trekken, trillen,lillen; fig
popelen.
palpitazione, t l' hartklopping.
pa'ipito, m kloppen van het hart; hartklopping (door zenuwen, hartstocht).
palto, palton, m overjas, winterjas.
paltoncino, m korte overjas.
paltoniere, m bodelaar, landlooper.
paludale, at:g moerassig.
paludamento, m veldhcersmantel (bij do
Romeinen:; kOllings-, kroningsmantcl.
palude, f & 0 m moeras.
paludoso, agg moerassig; moeras-.
palustre, agg moerassi g; moeras-; febbre ~,
moeraskoorts: uccelli palustri, pi moerasvog-cIs.
pa\ve'se, & zie paves,:.
pamela, f damesstroohoed met groote randen.
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pampa, f pampa: Z. Amerikaansche steppe.
pampana'lo, m aileen bladeren gevcnde
wijnstok.
pampanata, I uitdamping van wijnvaten.
pa'mpano, m wijngaardblad; pampani, pi
(fig) ijdelc vertooning; (prov) assai pampani e poca uva, veel geschrceuw en weinig wol.
pampa no so, agg veel bladeren hebbend.
pampelimosa, I ~ pompclmoes.
pampl'neo, agg vol wijngaardloof.
pampiniforme, agg wingerdbladvormig, in
den vorm van een druivenblad.
pa'mplno, m zie pampano.
pamplnoso, agg zic pampa'nasa.
pana'cclo, m slecht, oneetbaar brood.
panacea, I panacee, algemeen geneesmiddel.
pana'lo, agg ~ melig, poreus (appel).
Panama, ! Panama.
pa'nama, m panamahoed.
panare, vt paneeren, met broodkruim bestrooien.
panata, f broodsoep; klap met cen brood.
pana'tica, f brood-, mondvoorraad.
panato, agg gepaneerd.
panattlera, I broodmand; broodzak.
panattiere, m brood-, proviandmeester;
panbolllto, m broodpap.
broodbakker.
panca, j bank, zit-, rustbank.
panca'ccia, f leelijke slechte bank.
panca'ccio, m brits; veldbed.
pancaccluolo, m ~ gladiolus, zwaardle!ie.
pancata, teen bank vol menschen; 2 oj 3
rijen wijnstokkcn bij elkaar.
pancetta, f buikjc.
panch etta, f bankje; X banket; plank over
sloot; ~ de' piedi, voetbankje.
panchettino, m voetbankje.
panchetto, m voetbankje; taboeret, krukjc.
panchlna, f tuinbank, steenen bank; perron.
pa'ncla, j buik; !ijf; P pens; vooruitstekend
dee! (v. muren); reggi~, of sotto~, buikriem, singel (v. paarden); lar ~, cen
buikje krijgcn; uitbuiken, doorzakken
(van muren); grattarsi la ~, in luiheid
leven; mangiare a crepa ~, zich den buik
vol eten; mettere su ~, een buikje krijgen;
a ~ all' aria, op den (zijn) rug.
panciera, f OJ buikstuk van pantser.
panclna, j buikje (van kind).
panclolle, starc In ~, bchaaglijk in cell stoel
liggen.
panclone, m dikbuik, dikzak.
panclotto, m jachtvest, borstrok.
panciuto, agg dikbuikig, dik.
panconcellare, vt met latten beslaan (zolderingen).
panconeello, m lat, smalle plank.
paneone, m deel; dikke plank; schaafbank;
lecmbank, leemlaag.
paneonoso, agg ondoordringbaar, leemig
(aardlaag).

paneotto, m brood pap.
pa'nereas, m (Anat) alvleeschklier.
pandemlo, agg open!ijk, algemeen.
pandemonlo, m pandemonium; rijk van
satan; poel van ongerechtigheden; leven
als een oordeel.
pandette, I pi 1'l pandecten: samenvatting,
kort begrip v. h. Rom. recht.
Pandora, f Pandora; il vasa di ~, de doos
van Pandora.
panduro, mOJ pandoer, Hongaarsch soldaat.
pane, m broodo, stuk, blok; koek;plak (chocolade); aardkluit om boomwortels; ~ azzimo, ongezuurd brood; ~ bu//etto, fijn, los
brood; ~ dorato, wentelteefje; jette di ~,
sneedjes brood; ~ di munizione, kommiesbrood; ~ pepato, peperkoek; ~
perduto (of perso), doordraaier, deugniet;
""" di polenda, polentakoek; ~ porcino, ~
varkensbrood, cyclamen, alpenviooltje;
~ quotidiano, dagclijksch brood; ~ santo,
in olie gedoopt, geroosterd broodsneetje;
""" di Spagna, broodtaart; ~ di zucchero,
suikerbrood; aver qc per un pezza di ~,
iets voor een appel en cen ei krijgen; aver
il suo ~ in una cosa, ergens zij bij spinnen,
een stuk brood aan verdienen; cerear
miglior """ che di grano, met geen eerlijke
winst tevreden zijn; dar pan per cena ad
uno, iem. ver overtrcffen; ehiamar il pan
pane, de dingen bij hun warcn naam
noemen; essere come ~ e cacio, goed bij
elkandcr passen; koek en ei zijn; essere
una zuppa e un pan molle, van dezelfde
<oort zijn, lood om oud ijzer zijn; mangiare
pan solo, droog brood eten; mangiare il ~a
tradimento, eten en drinken zonder te
werken; mangiar pan pentito, bitter berouw hebben; perdere il ~, zijn brood,
betrekking verliezen; rend ere pan per
jocaccia, met gelijke munt betalen; riuscir
meglio a """ che a larina, beter ui tvallen,
terechtkomen dan men eerst dacht; trovare un buon ~, een goed stuk brood, cen
goede betrekking vindcn.
Pane, m(Mit) Pan, veld-, boschgod.
panegl'rleo, I agg lovend, lof-; II sost m
plechtige lofrede, lofdicht.
paneglrista, m lofrcdenaar, lofdichter.
panello, m geolied pakjc Jappcn (om tc iIlumineercn); lijnkock.
panere'eelo, m fijt aan den Yinger.
panettiera, f broodzak.
panett/ere, m bakker.
panetto, m broodje.
panettone, m Milaneesche bicrkoek.
panforte, m soort amanc1elkoek.
pangermanismo, m pangermanisme.
pangermanlsta, m pangermanist, AI-Duitsch~r.

pangolino, m .!!<. pangolin, schubdier.
pangrattato, m gcraspt brood; soep daarvan.
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pania
pa'nla, I vogellijm; lig verlokking, verleiding, val; rimanere alla ~, in de val blijYen zitten.
panlcato, agg gortig, garstig, vinnig (v.
varkens).
panl'ccla, f pap, deeg, stijfsel.
panico, m ~ pluimgierst.
pa'nleo, I agg panisch; timore ~, panische
schrik; II sast m paniek.
panlcola'lo, m warboel, onzin.
panlera, I teenen mand; draagkorf, draagmand; ~ del bucata, waschmand.
panlera'lo, m mandenmaker, mandenkoopman.
panlerata, I een mand vol.
panlere, m mand, accamadarsi Ie uava nel ~,
zijn zaken goed regelen; calare come un ~,
zoo lek zijn als een mand; lar la zuppa nel
~, vergeefsche moeite, nutteloos werk
doen.
panlerlna, I korije, mandje; """ da lavaro,
werkmandje.
panlerone, m groote mand, waschmand,
sluit-, reismand.
panlflcare, I vt tot brood maken 01 omzetten;
II vi brood opleveren.
panlficazlone, f broodbereiding.
panlfi'cio, m broodbakkerij; broodfabriek;
X militaire bakkerij.
panlno, m broodje; ~ di burro (di ciaccalata),
plakje boter (chocolade); ~ gravido, belegd broodje; ......, di ramerino, rozijnenbroodje.
panlone, m lijmroede, lijmstok.
panloso, agg kleverig, taai (als vogellijm).
panluzza, I panluzzo, m lijmroede.
panlessleo, m algemeen woordenboek.
par.nl, I room; .t het stil bijgedraaid liggen
v. e. schip; """ het blijven steken van een
auto, defect aan motor &; ......, montata,
slagroom; metiere in ......" .t bijdraaien, bijleggen, bak brassen.
pannaluolo, m lakenkooper.
pannegglamento, m drapeering.
pannegglare, I vi drapeeren; gewaden, draperieen schilderen 01 beeldhouwen.
pannello, m linnen oj doek van gemidde1de
dikte; doek; vlies om windei; paneel.
pa'nnla, I ~ bies, lischdodde.
panni cello, m lap, stuk stof; pannicelli, pI
lompen; pannicelli caldi, pi onwerkzamc
geneesmiddelen, lapmidde!en.
pannI' colo, m (Anat) vlies; lob; cellaag; i
pannicoli del cervello, de hersenkwabben.
pannllino, m linnen; pannilini, pI linnen
onderbroek; pannilini sacri, pI altaardoek,
kelkdoeken.
pannlna, I laken (aan 't stuk); pa.mine, pI
lakenstoffen.
panno, m laken; stof; doek; spanwijdte van
vogelnet; kaam op wijn 01 azijn; vel op
gekookte me!k; hoomvHcs van 't oog;

panzana
nageboorte, moederkoek; panni, pi kleeren, kleeding; ......, del cerveUa, hersenvlies;
panni da estate (dainverno),pl zomer (winter)kleeren; """ incerato, wasdoek; ......, mortuario, lijkkleed; panni sudici, pi vuile
wasch; alzarsi i panni, de japan opnemen;
se lossi nei suai panni, als ik in zijn plaats
was, in zijn vel stak; esserci ......, per lare
qc, ruimte genoeg zijn om iets te doen;
saper di che panni U1W vesta, iem's karakter, aard nauwkeurig kennen; non
poter star nei panni, van vreugde uit zijn
vel springen; star nei suoi panni, met zijn
lot tevreden zjjn; stringere i panni addosso
ad alcuna, iem. in een wanhopigen toestand brengen; tagliare i panni addosso ad
alcuno, iem. achter zijn rug afbreken,
bekladden; Iddio manda il jreddo secondo
i panni, God geeft kracht naar kruis;
i panni rilanna Ie stanghe, de kleeren maken den man.
pannocchla, f ~ malskolf; aar, tros (bloemen); bol (van ajuin 01 papaver).
pannocchlno, agg ~ kolf-, trosvormig.
pannolano, m wollen stof; wollen deken.
pannolino, m linnen, linnengoed; beddegoed.
pannoso, agg verscheurd, gescheurd; in
lompen.
panone, m groot brood.
panoplia, I volledige wapenrusting; wapentrofee, wapenrek.
panorama, m (Pi: "'-'tni) pane·rama.
panslavlsmo, m panslavisme.
panslavlsta, m (Pi: ",",sti) panslavist.
pantalonata, / hanswors tens tre( k, hansworstendans; veinzerij.
Pantalone, m Pantalon; hansworst, grappenmaker dcr Italiaansche kluchten.
pantalonl, m pI broek.
pantano, m moeras; poel; modderpoel; fig
netelige toestand, wespennest.
pantanoso, agg moerassig, vol poe1en; mocras-.
pantelsmo, m pantheisme.
pantelsta, m pantheist.
pantel'stlco, agg pantheistisch.
pa'nteon, m pantheon; fig eeretempel.
pantera, f k panther; eenden-, snippennet;
smalle sloot, pijp voor ecndenvangst.
panterlno, agg panterachtig, panter-.
pantofola, I pan toffeL
pantografo, m pantograaf, tcekenaap.
pantomima, f pantomime, gebarenspel; fig
schijn, voorspiegeling_
pantoml'mico, agg pantomimisch.
pantomlmo, m pantomimist, gcbarenspelcr.
pantondlno, m rond broodje, cadetje.
panunto, m geroosterd sneetje brood in
olijfolie gedoopt.
panurgo, m F intrigant, schelm.
panzana, I rand vuil (onder aan rok); fig
~moesje, sprookje,leugentje.
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panzanelIa, f geroosterd en daarna" met olie,
azijn en uien toebereid brood.
panzlera, I W pantser, hamas; slikrand aan
binnenonderkant van rok.
Pa'ola, Paolina, f Pauline.
paolino, m ~ kievit.
Pa'olo. m Paul.
pa'olo. maud Tosk. munt.
Paolotto, m Pauli ncr (monnik), zie minima;
lig streng cie1:icaal, pausgezind.
paonazzo, agg pauwblauw; violetblauw.
Papa, m Paus; (prov) aJuiare aRoma e non
veder it "', naar Rome gaan en den Paus
niet zien, d. w.z. het hoofddoel van een
onderneming niet b2reiken.
papa, m indecl. papa, vader; figlio di ,....."
zoon van invloedrijk persoon die daardoor een baantje krijgt.
papa'bile, agg verkiesbaar tot Paus.
papa'la, I If. papaja.
papale, I agg pauselijk; II sost m aanhanger
v. d. Paus; pauselijk soldaat.
papaHno, I agg pauseJijk; II sost m pauselijk
soIdaat; pausgezinde.
papato, m pausdom; paussehap.
papavera'cee. f pi If. papaverachtigen.
papa'vero, m ~ papaver, slaapbol; lig sukkel, lummeI; alii papaveri, pi hooge heeren, groote hanzen; ,....., dei campi, klaproos; seme di ,......"", papaver-, maanzaad.
pa'pera. 13t wijfjesgans; F dwaling, fout;
flater.
paperello, In jonge gans.
paperina," f ~ munr.
paperino, m jonge gans.
pa'pero, m gans (nog niet geheel volwasscn);
lig domoor, sukkel; i paperi maw,no a
ber i' ache, de jongen willen verstandiger
zijn dan de ouden.
papesco, agg pauselijk.
papessa, I pausin; > zwakke paus.
papetto, m W pauseJijke zilvermunt ± 85
cents.
papi(g)lIona'cee, f pi ~ vlinderachtige bloemen.
papi(g)\ione, m 00 vlinder, kapel.
papilla, I (Anat) papiJ, tep21tje, tepclachtig
uitstekeltje op tong &.
papillare, agg (Anat) tepelvormig.
papiro, m If. papyrus; 0 papier.
papismo, m papisme.
papista, m papist, paap.
papi'stico, agg papistisch; paapsch.
pappa, I pap, broodpap; stijfsel, pap (om
stoffen te glanzen); bisogna dargli la ,.....,
latta, men moet hem alles voorkauwen.
pappaceci, In indecl domkop, lummel.
pappafico, In 4- bramsteng.
pappagallesco, agg papegaaiachtig, napratend als een papegaai.
pappagallo, m ~ papegaai; fig taalbederver,
radbraker.

pappagorgla, ! onderkin; halskwab (v. vee);
leI (v. kalkoen).
pappardeJIa, I 3t waterhoentje; pappardelle,
j PI in bouillon gekookte en met hazepeper vermengde Iintmacaroni.
pappare, I vi gulzig eten, schrokken; II vt
opslokken; papparsela, iets moeten verkroppcn, slikken, in zijn zak steken.
pappata, j rijkelijk eten, overvloedige maaltijd.
pappataci, m indecl horcnurager, die cen
oogie toedoct voor het overspel zijner
vrouw.
pappatore, m gulzigaard, veelvraat.
pappatoria, f vreterij, eterij; baatzuchtige
onderneming.
pappino, m oppasser in een ziekenhuis.
pap po, m bro:lu (in kindertaal); ~ zaadpluis.
pappolata, f > brei, mo:s, te dun gekookte
spijs; fig dom, vervelend gepraat; poespas.
pappolone, pappone, m veelvraat, gulzigaard
fig egoist, baatzuchtig mensch.
pa'prica, I paprika, Hongaarsche roode
peper.
Pa'pua, j Nicuw Guinea.
pa'pula, f puistje.
para'bola, f parabcl, gelijkenis; (w;sk) parabool.
parabolano, m F klctser, praatvaar.
parabillico, agg parabolisch; in gelijk('nissen.
paraboloide, m paraboloide.
paracadute, m indecl valscherm, parachute.
paracarri, m indecl stootpaal (op hoek van
straten).
Parace!so, m Paracelsus.
parace'nere, m indecl vuurschcrm; asehbakje (onder aan kachels).
paracentesi, f
paraccntese, punktuur in
lichaamsholte tot aftapping van vocht.
paracielo, m bedhemel; wagendak.
paracleto, para'clito, agg troostrijk; 10 Spirito ,....." de Heilige Geest.
para'cqua, m indee!. paraplu.
paracuore, m long (v. dieren).
paradis\' aco, I agg paradijsachtig; II sost m
~ pisang.
"
paradiso, I m paradijs, lusttuin; uccello dt
,....." ~ paradijsvogel; volto di ,....." bekoorJijk, verrukkelijk gezicht; mettere uno i!l
......" iem. ten hemel verheffen, verheerllJken; II agg paradijs-; mela paradisa, ~
tomaat.
paradossale, agg paradoxaal, wonderspreukig, schijnbaar ongerijmd.
paradossare, vi in paradox"en spreken.
paradosso, m paradox; schijnbare tegenstrijdigheid.
parafango, m spatbord (aan rijtuigen).
paraferna, I 1'1 paraphemale goederen, goederen der vrouw, waarover zij na haar
huwelijk de vrije beschikking houdt.
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parafernale, agg paraphernaal.
paraffo, m paraaf, verkorte handteekening.
parafina, f parafine.
parafrasare, vt omschrijven, paraphraseeren.
para'frasi, f paraphrase, weergeving in eigen
woorden, opheldering omschrijving.
parafra'stico, agg paraphraseerend, omschrijvend.
parafrenite, parafreni'tide, f
ontsteking
van het middelrif.
parafu'lmine, m bliksemafleider.
parafumo, m -indecl. schoorstccntje (op lampen); walmvanger.
parafuoco, m vuurscherm.
para'gglo, m .J,. streck (v. d. zee), strook
tusschen twee breedtegraden; verre, afgelegen streek.
paragoge, f paragoge, toevocgsel aan het
dnd van cen woord.
paragona'biJe, agg vergelijkbaar, te vergelijken (met).
paragonare, vt een vergelijking maken; vergelijken; toctsen (metaal).
paragone, m vcrgelijking; gelijkenis, beeld;
toetssteen; paragoni, pi gewichten (voor
een weegschaal); oro di ~, gedegen, zuiver goud; pietra liel ~, toetssteen; termini
del ~, punten van vergelijking; non reggere al ~, de vergelijking niet kunnen
doorstaan; venire al ~ delle armi, tot een
beslissing met de wapenen komen; a (of
in) ~ di, in vergelijking met ... , in verhouding tot...; al mio ~, in vergelijking
met mij; senza ~, zonder vergelijking,
onvergelijkelijk.
paragrafare, vt in paragrafen indcelen.
para'grafo, m paragraaf.
paraguai, m indecl stofmantel, wijde ovcrjas.
paraguanto, m drinkgeld, fooi.
para'Jisi, paralisia, f l' verlamming; ~ progressiva, hersenverweeking.
paraJi'tico, agg verlamd, lam.
paraJizzare, vi paralisecren, verlammen; fig
verzwakkcn, krachteloos maken.
parallasse, f r.l parallax, verschilzicht.
parallel a, f parallel, evenwijdige lijn; X verbindingsloopgraaf (evenwijdig aan de
stelling); parallele, pi brug (gymnastiektoestel).
parallelamente, avv evenwijdig.
parallelepi'pedo, m parallelepipedum.
parallelismo, m evenwijdigheid; fig overeenstemming, gelijkheid in opvattingen.
parallelo, I agg evenwijdig; overeenstemmend, gelijkluidend; circoli paralleli, PI
parallel-, breedtecirkels; II sost m vergelijking; breedtecirkel.
parallelogrammo, m parallellogram.
paralogismo, m paralogisme. valsche redeneering, verkeerde gevolgtrekking.
paralume, m lampekap, lichtscherm.
paramano, m I stootplaat van degen, sabcl-
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korf; 2 opslag. belcgseI (van mouw).
paramento, m altaarbekleeding; misgewaden; priesterlijk ornaat; draperie; pronkgewaad.
paramosche, m indecl vliegenklap; vliegendeksel.
paranehino, paraneo, m .J,. takel, talic.
hijschtouw.
paraninfo, m bruidsjonker; paranimf.
parano'ia, f paranoia, krankzinnigheid die
zich in Mn enkde abnormale neiging
openbaart.
paranza. f .J,. visschcrsbark met Mn driehoekig zeil.
paraocchi, m pi oogkleppen (v. paard).
parapetto, m borstwering; leuning voor
venster; rand (om put).
parapi'gJia, m gcclrang. tumult, verwarring.
paraplegia, of paraplessia, f
verlamming
der onderste ledematen.
I parare, I vt I opsieren, tooien, met stoffen
behangen; II ~rsi, vr het feest-, misgewaad aandoen.
2 parare, I vt afwenden, afhouden; in de beweging belemmercn; tegenhouden, beletten (het uitzicht); pareeren, afweren;
aanbieden, voorhouden; ophouden; chi ti
para? wie belet het u? ~ alcuno da qc,
iem. ergens tegen bcschutten; ~ il cavallo. het paard parceren, in den loop
plotseling doen stilstaan; ~ il colpo, den
slag pareeren; ~ I' aUra guancia, de andere wang aanbicden;
mano, de
hand ophouden, eell aalmoes vragen; ~
una palla, een bal opvangen; II vi uitloopen op, eindigen op; dove si va a ~?
waar moet dat op uitloopen?; II ~rsi, vr
I zich aanbieden, vertoonen; zich vcrdedigen, zich beschermen, beschuttcn;
pareeren; .........rsi dinanzi a uno, zjch voor
iem. vertoonen, zich aan iem. in den weg
stellen.
parasartie, f pi .J,. rusten.
paraselene, m bijrnaan.
parasita, &, zie parassita &.
parasole, m zonnescherm, parasol.
parassita, parassito, I m parasiet; tafelschuimer; woekerplant, -dier; II agg parasitisch; woeker-; animali parassiti. pi woekerdieren.
parassitare, vi parasi teeren.
parassiteria, f schuimlooperij, parasitisme.
parassi'tico, agg parasitisch, parasieten-,
wocker-.
parata, f I afweer; verdediging; 2 parade
afwering (in 't schermen); 3 schutsmuur.
schermdak; bolwerk; dam; 4 't plotscling
inhouden van een paard; 5 feestelijke optocht; pronk, pracht; X parade, wapenschouwing; letto di ~, parade bed, pronkbed; pranzo di "". galamaaltijd; veder la
mala "'. het gevaar inzien; in ~, in af-
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pare'ggio, m $ vereffening, afrekening, af-

weers telling; in parade opstcIling; gereed;
oplettend; uitgestald.
paratasche, m indecl klep (op jaszak).
paratia, f .y, tusschenschot, schot
parato, I p pass & agg I opgesierd, met gordijnen, stoffen bekleed; 2 gereed, bereid,
voorbereid; II sast m bekleeding, versiering met gordijnen; drapeering; bedgordijn; bedhemel; RK feest-, misgewaden;
a padigliane (of a sapracciela) baldakijn; troon-, bedhemel.
paratore, m decorateur, stoffeerder, drapeerder.
paratura, f bekleeding; versiering (van kerken at zalen) met draperieen, stoffen.
paravento, m tochtscherm, kamerschut;
windscherm (aan auto's, in tuinen).
Parca, (Pi: Parche) j Parce, schikgodin; fig
leelijk, oud wijf.
parcamente, avv spaarzaam, matig.
parcare, vt X parkeeren, militaire voertuigen in een afgesloten ruimte (park)
opstellen.
parcell a, f perceel; declaratie van advocaat.
I parco, agg spaarzaam; matig, karig; fig de
juiste maat haudend.
2 parco, m parka; ~ d' artiglieria, X artilleriepark; ~ d' assedia, belegcringspark.
pardi'gllo, agg donkergrijs.
pardo, m ~ pardel, luipaard.
parecchi, num PI verscheidene, eenige, sommige.
pare'cchio, num veel, vele, verscheiclene;
sommige, eenige; sana parecchie settimane, 't is verscheidene wekcn geleden;
c' e parecchia gente, er is veel Yolk; III
avv zeer, aanzienlijk; aggi ka faticata ~,
ik heb rnij van- claag zcer ingespannen.
pareggia'bile, agg vergelijkbaar; gelijk te
stellen; te vereffenen.
pareggiamento, m gelijkmaking, gelijkstelling;
dei conti, vereffening der rekeningen.
pareggiare, I vt gelijkmaken, in evenwicht
brengen met; gelijkstellen; vereffenen;
evenaren; cHen, gelijk, vlak maken; non
c' cavallo che pareggi il suo nel corso, er
is geen paard dat het zijne in 't loopen
evenaart, gelijkkomt; ~ la bocea per
piangere, den mond vertrekken tot weenen;
il piede, den hoef van een paard
glad vijlen; ~ la soma, de vracht, den
last gelijkelijk verdeelen; - Ie spese con
i'entrate, de uitgaven in evcnwicht brengen met de ontvangsten; ~ Ie strade, de
wegen geIijk, eHen maken; II ~rsi, vr met
elkaar vereffenen, afrekenen; geJijk zijn,
in evenwicht zijn met elkaar; III vi in
evenwicht zijn, recht staan; questa lavalino nan pareggia, dit tafeltje staat niet
recht.
paregglatura, f zie pareggiamento.
,--J

,--J

e

,--J

sIuiting (eener rekening); evenwicht (v.

pareJio, m l!i.l bijzon.
[budget).
parenchima, m (Anat) parenchym, sponsachtig weefsel van klieren;

lf. celweefsel.

parentado, m verwantschap, bloedverwant-

schap; bloedverwanten; geslacht, familie;
huwelijk; ragazza di nobile ~, een meisje
van adellijke familie; conchiudere un ~
een huwelijk sluiten; fino in terza ~, tot
in den derden graad.
parentale, I agg ouderlijk; saeieta ~, vcrhouding tllsschen ouders en kindercn; II
(sastm) parentali, pi plechtige lijk-, doodenoHers (ter eere der overleden ouders),
plechtigheden ter eere van beroemde
dooden (bij de oude Romeinen).
parente, m bloedverwant; fig nabestaande;
,parenti, pi oudcrs; stretti parenti, pi
naaste verwanten; il sanna e ~ della
marte, de slaap is de broeder van den
dood.
parentela, f verwantschap; familie; de bloedverwanten; fig samenhang, eng verband;
~ spirituale, geestclijkc vcrwantschap.
parentesi, f parenthese; tusschenzin, wat
tusschen haakjes staat; haakjes ( ); tra ~,
tusschen twee haakjes, in 't voorbijgaan;
far ~, in de rcde vallcn.
parere, I vi & v imp verschijnen, schijnen, gelijken, er uitzien als; a vederla pare un
signore, naar 't ui terlijk te oordeelen
schijnt hij een heer te zijn; (e') pare, het
schijnt zoo; mi par di sagnare, het schijnt
mij een droom toe; non mi par vera, ik kan
het niet gelooven; ehe ti pare di questa
libra? wat dunkt u van di t boek? mi pare
assai ehe ... , mij dunkt 't is werkelijk
alsof ... ; ti pare? Ie pare? meent gij, gelooft
gij dat? ~ jatica a fare una easa, met
tegenzin iets doen; per - , om zich den
schijn te geven; per non ~, om niet den
schijn te hebben; per ~ che ... , juist
alsof ... ; tare quel che ci pare, doen wat iem.
goeddunkt, aanstaat; mi pare e non mi
pare, ik weet eigenlijk niet wat ik er van
zeggen moet.
2 parere, m 1 schijn, aanzien; 2 meening, gevoelen; oordeel, raad; essere di ~, van
meening, van gevoelen zijn; varrei da te
un..--.., ik ZOll uw raad weI eens willen vragen; a mia ~ of al parer mia, naar mijne
meening, naar mij dunkt.
pareta'io, m vinkenbaan.
parete, f wand; schot; vogelnet, treknet; fig
beletsel, hinderpaal; ~ divisaria, scheiwand, tusschenschot; Ie pareti damestiche, PI de muur van het particuliere
leven; Ie pareti della stamaco, de maagwanden.
pargoleggiare, vi kinderachtig zijn, zich
kinderachtig gedragen.
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pargoletta, I pargoletto, m klein kind.
pa'rgolo, m kind, kindje.
pari, I agg geJijk; dezelfde; opgewassen
(tegen), geschikt (voor); even (getal);
effen, geJijk, glad; in evenwicht, recht
(staand); ~ ~ ! kalmpjes aan! ~~, geheel geJijk; zonder iets (eraan) te veranderen; numero "-I, even getal; in - . J
tempo, tegelijkertijd; e tutti~! en daarmee uit! afgedaan!; qui siamo tutti di ~
condizione, hier zijn mij allen gelijk, van
denzelfdcn stand; non era ~ a tanto
ullicio, hij was voor dat ambt niet geschikt; essere~, quitte staan, gelijk staan,
gewonnen noeh verloren hebben; Ie bilance sono ~, de schaal is in evenwicht;
un mobile non e ~, een meubel staat
nietrecht saltare a pie~, met beide voeten
tegelijk springen; lig een mocilijkheid
flink te boven komen; II sost m gelijke;
un mio, suo ~, mijns, zijns gclijkc; un par
mio, een man als ik; al ~, op dezelfde
wijze, even zoo; al ~ di .•. , in vergelijking
met ... ; evengoed; alia ~, op dezelfde
hoogte, even hoog; $ van gelijke waarde,
pari; cinque stanze tutte a un~, vijf kamers
aile op dezelfde verdieping op Mn rij; da
~ a ~, van gelijke tot gelijke, op voet
van geJijkheid; senza ~, zonder gelijke,
onvergelijkbaar; sotto, sopra la ~, onder,
boven pari; esser del~, elkaar niets
toegeven; giocare a ~ e callo, even 01
oneven spelen, raden; mandare tutti alia
~, allen gelijkelijk behande1en, over dezelfde kam scheren.
pari, m indecl pair, peer; lid van het Hoogerhuis (in Engeland).
pa'rla, m indect paria, verworpeling.
Pa'rlde, m (Mit.) Paris.
parletale, agg (Anat & !f.) wando; osso ~,
schedelbeen.
parleta'rla, 1 !f. glaskruid.
parlflcare, vt gelijkmaken, gelijkstcllen; gelijke rechten verleenen.
pariflcazlone, t gelijkmaking, gelijkstelling.
Parlgl, m Parijs.
Parlglna, f Parisiennc; Parijschc; p~, 5
puntsletter; soort vulkachel.
parlglnlsmo, m parisisme.
Parlglno, I m Parijzenaar; lig fat, modeheertje; Parijsche goudgulden; II p~, agg
Parijsch, Parijzer.
parl'glla, 1 span (paarden); dubbele (bij 't
dobbelspel); geJijke munt; andare in ~,
met een tweespan rijdcn; rendere la ~,
met gelijke munt betalen, leer om leer
geven.
parimente, parlmenU, avv eveneens, op geliike wijze, ingelijks, van 't zelfde.
pa'rlo, agg Parisch, van Paros (marmer).
parlta, 1 gelijkheid; rechtsgelijkheid; gelijkstelling; a ~ di condi~ioni, onder gelijke

parlatrice

omstandigheden; -- dei voti, staking van
stemmen.
parlementare, I vi parlementecren, onderhandelen; II agg parlementair, parlements-; III sost m parlementslid; parlementarier.
parlementa'rlo, I agg parlementair, II sost m
parlementair, onderhandelaar.
parlamentarlsmo, m parlementair stelsel.
parlamento, m parlement, volksvertegenwoordiging; QJ hoogste gerechtshof (in
een Fransche provincie).
parlando, p pres zie parlare.
parlante, p pres & agg sprekcnd, pratend;
sprekend gelijkend; camera ~, kamer met
goede acoustiek; conletti parZanti, j}l uleveIl en met rijmpjes; ligura ~, een bijna
levende figuur; ritratto ~, sprekend gelijkend portret.
parlantina, I welbespraaktheid, spraakzaamheid; ha una gran -- oggi, hij is vandaag
buitengewoon spraakzaam.
I parI are, I vi spreken, praten; een rede,
voordracht houdcn; ~ alto (of ad alta
voce), luid, met lllider stem spreken; ~
bene (male), zich goed (slccht) uitdrukken;
--- turco, F een onverstaanbare taal spreken; i latti parZano, de feiten spreken;
badi come parla! let een weinig op hetgeen gij zegt! pas op uw woorden! ~ al
deserto, een prediker in de woestijn zijn,
voor doovemans ooren spreken; non ~
con qd., niet met iem. spreken, ongenoegen hebben met iem.; ~ can una lanciulla,
omgang hebben met een meisje, met een
meisje loopen; '" del piit e del meno, over
koetjes en kalfjes praten; ~ luor de' denti,
vrijuit praten; '" in punta di /orchetia,
gemaakt spreken; ~ per esperienza, uit
ervaring spreken; '--' tra i denti, I onduidelijk praten, mompelcn; 2 zijn bedoeling
niet duidelijk doen blijken, in dubbelzinnige termen spreken; ~ sui serio,
ernstig spreken; comunemente parlando,
om in 't algemeen te spreken; can rispetto
parlando, met verlof sprekende; met aIle
respect; II vt '" una lingua, een taal
spreken.
2 parlare, m het spreken, praten; taal;
spraak; voordracht, verhandeling; dialect, taaleigen, tongval; il ~ fiorentino,
het Florentijnsche dialect; ha perduto it
~, hij heeft de spraak verloren.
parlata, I manier van spreken, van zich uit
te drukken; taal, spraak; dialect, tongval;
voordrach t.
parlato, p pass & agg gesproken; lingua parlata, spreektaal, omgangstaaI.
parlatore, m spreker, redenaar; un bel ~,
een goed spreker.
parlatorlo, m spreekkamer.
parIatrlce, I spreekster.

parlatura
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parlatura, f zie parlata.
parle'tlco, I m beven der Icdematen; II agg
zie paralitico.
parle'vole, agg woordenrijk, praatziek.
parlottare, vi zacht met elkandfr praten,
fluisteren.
parlu'cchlare, vi radbraken, een taal een
beetje spreken.
parmense, parmigiano, agg Parmezaansch.
Parmigiano, m Parmezaan, inwoner van
Parma.
Parnaso, Parnasso, m Parnassus, Muzenberg; fig dichtkunst.
parna'55la, I ~ parnassia, parnaskruid.
paro, m zie paio.
Paro, m Paros.
parocchl, m pl oogkleppen (v. paarden).
parodla, I parodic.
parodlare, vt parodieeren, op spottende wijze
nabootsen.
parola, I woord, spraak, taal; belofte; X
wachtwoord; """ di Dio, Gods woord; dono
della ......" de gave des woords, redenaarsgave; giuoco di parole, woordspeling;
mezza --, een woordje, een paar woorden;
......, d' ardine, parool, wachtwoord; ~
d'onore, eerewoord; questione di """, woordenstrijd; parole rotte, pi afgebroken woorden; uamo di """, een man van zijn woord;
parale da veglia! pi woorden! praatjes!
aggiustare Ie parole in bocca a uno, iem.
de woorden in den mond leggen; andare
sopra la ,..., di qd., op iemands woord afgaan; aver la """, het woord hebben; aver
parole can alcuno, woordcn met iem. heb
ben; baratlare una""" con uno, cen woordje
met iem. wissel en; dare la """, het woord
geven (in vergadering); dar ~, zijn woord
geven; dar parole, slechts woordcn geven;
esser di-~, zijn woord houden; non tar ~,
geen woord zeggen; mancare di ~, zijn
woord niet houden; mantenere la """, zijn
woord geven, houden; mettere una """, een
goed woord doen (voor icm.); passar ~,
aanmelden; pigliare in ,...." 01' zijn woordcn
vangen; vlmire a parole, woorden krijgen,
in woordenstrijd geraken; a ~, of ,...., per
---, woord voor wocrd, woordelijk; con belle
parole,met mooie woorden, beloften;{-t>rov.)
--- detta e sasso tirato non tornano addietro,
eengesproken woord en een geworpen
steen kunnen niet teruggenomen worden;
una --- tira l'aUra, het eene woord haalt
het andere uit; Ie parole non empiono il
corpo, praatjes vullen geen gaatjes.
parola'ccla, f gemecn, vuil, sleeht, liederlijk
woord.
parola'io, I m woordenkramer, veelprater;
II agg woordenrijk; op1'crvlakkig.
parollna, f woordje, lief woordje; (Iron)
dl'eigwoord, bedreiging.
parolozza, f ruw, gemeen woord.

paronl'chla, I ~ muurvaren.
paronoma'sla, f paronomasie: gelijkluidendheid van woorden van verschillende beteekenis; woordspeling.
paros(s)lsmo, m
paroxisme, hoogste
graad; hevige aanval.
parotlde, m oorspeekselklier;
ontsteking
del' ool'klieren.
parrlclda, I m vadcr-, moedemloorder; fig
verrader van het vaderland; II agg vadermool'dend.
parricl'dio, m vader-, moedermoord; fig
vorstenmoord; fig landverraad.
parrocchetto, m kleine papegaai, parkiet;
.t bl'amsteng.
parrocchla, f parochie, kerspel.
parrocchlale, agg parochiaal; 1'arochie-.
parrocchlano, m I paroehiaan; 2 pastoor.
pa'rroco, m priester, hoofd eener paroehie.
parrucca, f pruik; F barsehe berisping, uitbrander; lare una ,...., a qd, iem. terdege de
ooren wasschen, een flinken uitbrander
geven.
parruchetto, m zie parrocchetto.
parrucchlere, m pruikenmaker, kapper.
parrucchlno, m kleine 1'ruik, valsche haar10k.
parruccone, m groote pruik; ouwe pruik,
ouderwetsch mensch.
pars 1m on la, I spaal'zaamheid, karigheid,
schrielheid.
parso, p pass van parere.
parta'ccla, f strenge berisping.
parte, I f I deel; afdeeling, gedeelte; aandeel; liehaamsdeel; 2 streek, gewest; 3
zijde; 4 opzieht; 5 plieht, taak; rol; 6 Jo
stem; partij; 7 partij (t't, in politiek &); 8
tegenstander, vijand; 9 berisping; verwij t; la,...., dell' adulatore, de rol van vleier;
Ie parti contraenti, pi de eontraeteerende
pal'tijen; """ genitali, pi geslaehtsdeelen;
(da) ~ di madre, (van) moederszijde; Ie
parti del mondo, pi de werelddeelen; """'
odiosa, onaangename, hatelijke rol; """ di
padre, vaderszijde; """' del pianoforte,
pianopartij; Ie parti principali, pi de voornaamste deelen; parti pudende (of vergognose), f schaamdeelen; uomo di,...." partijman; vescovo neUe parti degl' infedeli, bissehop i n par t i bus i n f ide 1 i u m,
in het land der ongeloovigen; la"""' della
verita., de partij, zaak der waarheid; la """
del violino, de vioolpartij; e andato nelle
parti d' oriente, hij is naar de oostelijke
gewesten gegaan; il giudice deve ascoUare
l'una e I' aUra ___ , de reehter moet beide
partijen hooren; aver la sua ,...." zijn aandeel, het hem toekomende hebben; non
aver ne arte ne~, nergens voor deugen, geen
bezigheid hebben; dar """, mededeelen;
essere a ~ di una cosa, el'gens kennis van
dragen; esscre giudice e,...." rec4ter en aan-
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klager tegelijkertijd zijn; ciascuno deve partegglare, vi partij nemen, kiezen; zich
lare la sua ,..." ieder moet zijn plicht, zijn
aan iemands zijde scharen.
taak vervullen; lare una"'" ad uno, iem. Partenone, m Parthenon; Minerva-tempe!
te Athene.
een verwijt doen, iem. een b~risping, een
ui tbrander geven; lare tutte Ie parti in Partenope, I Parthenopc: Nape1s; i.1 Parthenope.
commedia, van aile markten thuis zijn;
imboccare la ,..., a qd, iem. ingeven wat hij partenopeo, agg RepttbbLica Partenopea, Parthenopeesche republiek, Napels.
moet zeggen; lasciare da ,..." links laten liggen, nict gebruikcn; mettere da ,..." ter zijde partente, p pres & agg vertrekkend.
leggen; opzij leggen, bewaren; prendere,..., partenza, I vertrek, afvaart; aftocht; ,...,1
afvaren! klaar! punto di ,..." uitgangsin una cosa, deel nemen in een zaak; prenpunt; in ,.." bij 't vertrek.
dere in mala ,..." euvel opnemen, kwaad
opvatten; sostenere Ie parti di alcuno, parterre, m tuinbed, bloembcd.
iemands padij opnemen; een (tooneel)rol parti'bile, agg deelbaar.
op zich ncmen; tenere dalle parti di qd, particetla, I deeltje, stukje, partikel; (Gram)
op iemands zijde staan, zijn partij kiezen;
onverbuigbaar woordje (bijwoord, voormi e toccato la ,..., peggiore, ik heb het
zetsel &), vQor-, achtcrvoegsel.
slechtste gedeeltc, deel bekomen; da che participare, & zic partecipare &.
,..., vieni? uit welke streek komt gij? participia\e, agg deel woordclijk.
l'occhio vuol la sua ,..." het oog wil ook partici'pio, m (Gram) deelwoord;,..., passato,
wat hebben; a""', afzonderlijk, apart; a,...,
verleden deelwoord; ~ presente, tegcna - , ieder stuk, deel afzonderlijk, op
woordig deelwoord.
zichzelf; a questa ~, sinds, sedert;· da ,..." parti'cola, I decltjc; dcel, gedceltc; RK geterzijde; op zij; da ~ a ~, van de cene
deelte, stukjc v. d. gewijde hostie.
zijde naar de andere, door en door, een en partico\are, I agg particuliero, eigenaardig;
al; da,..., mia, van mij, van mijnentwege,
bijzonder, privaat, afzonderlijk; persoonuit mijn naam; da una -...;, eencrzijds; in
lijk; merkwaarclig, zonderling; azioni particalari, pI aandeelen op naam; casa ,..."
zeker opzicht; d' aUra ~, anderzijds; di
,..., in ~, naar aile kanten, in aile richparticulicr huis, woonhuis; latica ~, ontingen; itt "'-', deels, ten deele; in buona~,
gewone inspanning; gra.tia ,..." bijzonderc
gunst; lettera ~, pcrsoonlijke brief; renin goeden zin; ook: grootendeels; in mala
,..." in kwaden, slechten zin; in ogni ,..."
dersi - , zich zonclerling aanstellen, origioveral, in aile landen; in questa ~, in dit
neel doen; in qttesto sensa ~,in deze bijopzicht; per buona (of gran) ~, per la
zondere betcekenis; II sast m particulier,
maggiore ~, grootendeels, voor 't grootprivaat persoon; eenling, cen enkel perste gedeelte; ,..., per ~, stuk voor stuk; la
soon; bijzondcrheid; bijzonder geval; itl
sua (tua, mia) ~, zecr; e superba La sua""',
,..." in 't bijzonder, inzonderheid.
hij is zeer trotsch; II pron eenige, som- particolareggiare, vt uitvoerig, in bijzondermige; ,..., lurano uccisi e ,..., leriti, cenigc
heden verhalen; de bijzonderheden doen
werden gedood, anderen gewond.
uitkomen (van iets).
partecipante, I p pres & agg deelhebbend, particolarismo, m particularisme.
deelnemend, aandeelhebbend; II sast m particolarita, I bijzonderheicl, cigenaardigdeelnemer, aandeelhebber.
heid.
partecipanza, I deelneming.
particolarizzare, vt zie particoiareggiare.
partecipare, I vt een aandeel geven, ten deel particolarmente, avv in 't bijzonder; afzondoen vallcn, deelachtig docn worden;
derlijk, onder vier oogen.
mededeelen, bekend makcn; doen weten; partigiana, I I.ll pertizaan, soort helle baard.
gli lu participata La sentenza, het vonnis partigianeria, I partijgangerschap, partijdigwerd hem medegcdeeld, bekend gemaakt;
heid.
II vi deelnemen, (aan)deel hebben; ,..., a, partigiano, I agg partijdig, partij -; gente pardee len in; ,..., di, deel ui tmakcn van; iets
tigiana, partijgangers; spirito ,..." partij?ebben van; ,..., all' opiniane di qd,
gecst; II sost m partijman; partijganger;
lemands meening deelen.
aanhanger; voorstander; vrijbuitcr.
parteclpatore, m deelhebber, deelnemer, aan- partimento,m het (in)deelen; het scheiden
deelhebber.
(der haren);J' becijferdc basstem; scheiding
partecipazione, I deelneming, aandeel; toe(van tafel en bed).
doen, medewerking; bekcndmaking, me- partire, I vt afdeelen, verdeelen, indeelen;
dedeeling; (biglietta di) ~, kcnnisgeving.
seheiden; doorsnijden; oaecnig maken, in
parte'cipe, agg deelnemend, aandeelhebverdeeldhcid brengen; acqua da ,..." scheibend, dcelachtig.
water, koningswater; ~ la vace, de klanparteggiamento, m partijschap, vcrdeeldken duidelijk uitsprekcn; ~ qc con qd,
heidi het partij kiezen,
iets met iem. deelen; ~ il pane, het
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brood snijden; 11 vi vertrekken; uitgaan
van, zijn oorsprong nemen, beginnen; III
"'f'si, vr zich losmaken, scheiden; zich
verwijderen, heengaan, vertrekken; komen ui t, van.
partfta, f r vertrek, heengaan, afreis; 2 deel,
partij, hoeveelheid; 3 $ post (in 't grootboek);4spel, partij; 5 ~ verkenningsafdeeling;""'" d' onore, eerezaak, duel; tenuta
de'libri a doppia,..." dubbel boekhouden;
facciamo una ,..." laten wij een partijtje
maken, spelen; impostare una ,..." cen post
inschrijven; vendere in ,..." bij partijen
verkoopen.
partltamente, avv stuk voor stuk, afzonderlijk, stuksgewijze.
partltante. m aanhanger, partijganger; voorpartltlna. t partijtje'; postje.
[stander.
partltlvo. agg (Gram) partitief, deelend.
partfto, m I voorwaarde; 2 verdrag, overeenkomst; 3 beslissing, besluit; 4 zaak,
aangelegenheid; 5 partij, huwelijk; 6
winst, voordeel, partij; 7 hulpmiddel; uitweg; 8 meerderheid van stemmen; beslissing door stemming; <; spel, partij; 10
(politieke) partij; donna di ,..." publieke
vrouw; ,..., monarcnico, monarchistische
partij; uomo pieno di partiN, een man die
overa! raad op weet; concludere it ,...." de
zaak afmaken; dare cinque punti di ,...., all'altro, de tegenpartij vijf punten voorgeven; ingannarsi a ,..." zich geducht vergissen; mettere it cervello a ,...." zijn verstand gebruiken; ottenere it ,...." de meerderheid der stemmen bekomen; ridursi a
cattivo ,..." in een slechten, gevaarlijken
toestand geraken; trarre ,...., da una cosa,
partij trekken uit (van) iets; veder ogni,....,
vinto, de zaak als verloren beschouwen; ad
ogni --, in elk geval, onder elke voorwaarde; a ,...., preso, naar een te voren
genomen besluit; met vooringenomenheidi a questa ,...." op deze wijze, aldus;
(prov) da' buoni partUi tartiti, te gunstige
aanbiedingen moet men niet vertrouwen.
partltore. m deeler; verdeeler; distributeur.
partltura. t I' partituur.
partlzlone. f verdeeling; in-, afdeeling.
parto. m verlossing, bevalling; geboren
kind, vrucht; worp jongen, nest; fig voortbrengsel, gewrocht; dolori del ,...." pl barenswet en; donna di ,...." kraamvrouw; ,....,
felice, voorspoedige bevalling; ,...., laborioso, moeilijke bevalling; esser di _, in
in 't kraambed liggen; fare i parti, verloskundige hulp verleenm; morire di,...., (of
sopra "'), in het kraambed stervcn;
(prov) il -- deUa montagna, het barcn van
den berg, armzalige uitslag van hooggespannen verwachting.
partorlente. I p pres barend; kraam-; II sost
I kraamvrouw.

pasqualino

partorlre, vt & vi baren, ter wereld brengen,
bevaIlen; jongen (van dieren); werpen (v.
honden), ooien (van schapen), kalven (van
koeien); fig veroorzaken, voortbrengen;

(prov) la montagna che partorisce il topo,
de steunende berg die een muis baart.
paruto, p pass van parere geschenen &.
parvente. I agg schijnbaar, blijkbaar; zichtbaar, in 't oogvallend; II sost m aanzien,
uiterlijk; schijn; zichtbaarheid; meening,
gevoelen; al min ,...." naar mijne meening;
in ,....,. naar den schijn.
parvenza. f verschijning, zichtbaarwording;
schijn, aanzien; glans.
parvita. f kleinheid, geringheid, onbeduidendheid.
parvo. agg klein, gering, onbeduidend.
pa'rvolo. m klein kind, kleintje.
parziale. agg I partijdig; 2 gedeeltelijk, partieel.
parzlalegglare, vi partijdig zijn; partij kiezen, trekken.
parzlaUta. f partijdigheid.
parzialmente, avv 1 partijdig; 2 gedceltelijk.
pa'scere. I vi weiden, grazen; II vt afgrazen,
afvreten; voeden, onderhouden; (vee)
weiden; ,...., il cuore, het hart verkwikken;
,...., altrui di vana speranza, iem. ijdele verwachtingen voorspiegelen; III -rsi, V1'
zich voeden.
pascla. m pacha, pasja.
pasclalato. m waardigheid; gebied van een
pacha.
pascl'blle. agg voor weide geschikt.
pasclmento. m het wei den, grazen; het voeden, verzorgen; jig genot.
pasclona. f goede,· overvloedende weide;
goed, overvloedig voer; goede voeding;
overvloed (v. vruchten, graan &).
pascluto. p pass (v. pascere) & agg geweid,
goed gevoed, verzadigd; zwaarJijvlg.
pascolare. I vt naar de wei brengen, wei den;
voederen; II vi wei den, grazen; III -rsi,
V1' zich voedE-n,
grazen, eten; ,... in,
zich weiden aan, genot vinden in.
pa'scolo. m weide; wei depl aats; fig bevrediging (eener begeerte); genot; geestesvoedsel; servitu di - , weiderecht; dar,... a
una voglia, een begeerte bevredigen.
® pascore. m lente.
Pa'squa. f Paschen, Paaschfeest; in 't algemeen: hoog kerkelijk feest; ,...., dei mort~,
Allerzielen; ,...., di rose, Pinksteren; contento come una""", zeer,verheugd, zeer blij;
dare la buona ,...." iem. een goeden, zaligen
feestdag wenschen; far la ,...." zijn Paaschplicht vervullen.
Pasquale, m Pascal.
pasquale. agg Paasch-; agnello ,...." Paaschlam.
pasquallno, m F iem. die aIleen met Paschen
biecht.

pasquinata
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pasquinata, f paskwil, schotschrift, spotschrift.

Pasqulno, m Pasquino naam van een gladiatorenbeeld te Rome, waaraan men spotschriften plach t te bevestigen.
passa'bile, agg dragelijk, tamelijk; artista ,...."
middelmatig, tamelijk kunstenaar.
passabilmente, avv dragelijk, tamelijk, zoo,
zoo.
passacava\lo, m overzetschuit voor paarden.
passacorde, m indecl els; sch08nmakersnaald.
passaga'g\lo, passaga\lo, m soort Spaansche
boerendans.
passa'ggio, m doorgang, doorvaart, doorreis, passage, doortocht, overtocht; verkeer; overgang; $ overboeking, overschrijving; I" passage, passus; overzet overtochtgeld; tol, tolgeld; trek van vogels (0/
visschen); ,...., a live!lo, overweg (van
spoorlijn); Uti ,...., per Ie montagtle, een
bergpas; serviti! di ,...." doorgangsrecht,
servituut op een weg 0/ doorgang; il ,....,
dalla poverta alia ricchez-?a, de overgang
van armoede tot rijkdom; e chiuso il ,...."
de overgang (doorgang, passage) is gesloten; essere di ,...., in una citta, slechts
voor korten tijd in een stad verblijven; di
......" in 't voorbijgaan, terloops.
passamano, m passement, boordsel, galon;
biezen.
passamanteria, f passcmentwerk; fabriek
van passementerieen.
passante, I p pres & agg voorbijgaand; licht
vcrteerbaar; II sost m voorbij ganger; passant (aan riemen, kleeren).
passapertutto, m passe-partout (voor teekening); looper (sleutel); marmerzaag.
passapcirto, m paspoort, pas.
passare, I vi gaan, door- 01 langs gaan; overgaan; voorbijgaan; verder gaan; tot rotting overgaan, bederven; doorgaan voor;
door een examen komen; aangenomen
worden (van wetten); voorbijgaan, he ensnellen (v. d. tijd); sterven; verwelken,
(v. bloemen); passen (bij 't spell, niet
spelen; besproken, behandeld worden;
passa via! vooruit! weg daar! weg! passi!
binnen! ....., capitatlo, kapitein worden; Uti
dolore passa, cen pijn, smart gaat over,
voorbij; ,...., itlosservato, onopgemerkt voorbijgaan; ,...., prolessore, protessor worden;
avete visto ,...., il mia Iratella? hebt ge mijn
broeder zien voorbijgaan; il vapare e gio
passata, de boot is reeds voorbij; passa lei,
tlon laccia camplimenti, ga door, maak geen
complimenten; ,...., da casa di qd, even bij
iem. aanloopen; ,...., da UtlO, bij iem. aankomen, komen; ....., dall' amore all' odio,
van liefde tot haa t overgaan; ......, d' acchio,
aan den blik ontgaan; ,...., di vita, tot een
ander leven overgaan, sterven; ,...., itl usa,
in gebruik komen; ,...., per esempio, tot
4
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voorbeeld dienen; .-.J per galatltuomo,
doorgaan voor een man van eer; ....., per
molte m"'tli, door vele handen gaan; ......, per
la mente, in de gedachte komen, door het
hoofd gaan; ,...., sopya a una casa, iets onopgemerkt laten, he ens tappen over iets;
tra laro due passano di gravi interessi, er
werden gewichtige belangen onder hen
besproken, behandeld; lasciar ,...." laten
passeeren, een oogje toedoen; door de
vingers zien; II vt oversteken, overvaren,
overz.etten; overschrijden, te buiten gaan,
te boven gaan; overtreffen, voorbijstreyen, inhalen; doorboren, doorsteken; verdrijven, passeeren (den tijd); overreiken,
overhandigen; $ overschrijven, overboeken; invoeren, doorvoeren; benoemen;
doorzijgen, filtreeren; opstrooien, overgieten; bestrijken; ......, un acqua purgativa,
een purgeenniddel innemen; passaci una
m",no di tinta, verf het een keer over; passarla liscia (of puZita), er met een blauw
oog afkomen; ,....., a nuata, overzwemmen;
,...., per Ie armi, fusilleeren, doodschieten;
~ uno capitano, iotn. tot kapitein benoemen; ,...., UtiO di qc, iem. in iets overtreffen;
III """rsi, vr zich (iets) ontzeggen; afzien
(van iets); passarsela, zich er doorheen
slaan, leven zoo goed en zoo kwaad als
het gaat.
passata, / doorgang, voorbijgang; doortocht;
spoor (v. wild &); filtratie, doorzijging; X
kogelbaan, dracht (v. geschut); uitval (bij
't schermen); kort verblijf; vluehtige blik;
voor (in akker); inzet (in 't spell; Spaansehe pas (v. paard); hoefslag (in manege);
plasregen; dare una......, a un libro, een boek
vluchtig doorloopen; tar~, goed vooruitkomen, een goede carriere maken; lar ,....,
di qc, iets als afgedaan besehouwen; lar Ie
passate dinanzi a un luoga, dikwijls voorbij
een plaa ts gaan; lar utla ,...., di acqua purgativa, een laxeermiddel gebruiken; a tutta
,...." volop, geheel en al; uit aile macht; di
,...." in 't voorbijgaan; kortstondig.
passatella, I I kort", slagregen; liehte aanraking (bij 't balspel); II agg vrij oud, verwelkt (van vrouw).
passatempo, m tijdverdrijf.
passatina, I vluchtig doorloopen (v. c. boek);
korte slagregen; vluchtige schoonmaak;
lieht verwijt; korte badkuur.
passato, I p pass & agg voorbijgegaan; verleden, vervlogen; vroeger, voormalig; bedorven; uitge bloeid; carne passata, bedoryen vleeseh; il governo ....." de vroegere regeering; tempo "', (Gram) verleden tijd;
tempi passati, pi vervlogen tijden; F 't is
voorbij, 't is over; II sost m het verleden;
verleden tijd; brij, moes, puree; il ,...." il
presente e il futuro, het verleden, het heden
en de toekomst; di lenti, linzenmoes;

passatoia
uomo sema "', een mensch zonder verleden, van duistere afkomst; in' "', per it
....." vroeger, eertijds.
passato'la, I looper, ganglooper &.
passato'lo, I m rij steenen, in rivicrbed &
voor 't overtrekken; bruggetje; voorkamertje; II agg (snel) voorbijgaand; vergankelijk, kortstondig.
passatore, m ",tora, I voorbijganger; veerman; overtreder.
passatura, I vcrs telling met doorgehaalde
draden op een dunne plek in 't laken.
passavantl, m pi J, loopbrug 01 nauwe gang
op schepen; gangboonl; loopplank.
passavla, m indecl galerij over de straat tusschen twee huizen, viaduct.
passavogare, vi uit aile kracht roeien.
passavolante, I Q;I steenwerpmachine; ingeschoven persoon, schijnsoldaat (bij inspecties v. huurlegers).
passeggeramente, avv vluchtig, oppervlakkig.
passegglare, I vi wandelen, een wandelritje
maken; II vi doorwandelen; '" un cavallo,
een paard afstappen; ~ it giardino, door
den tuin wandelen; ~ gli occhi, de oogen
laten rondgaan; '" uno strumento, J een
instrument met veel gemak bespe1en.
passegglata, I wandeling; wanelelweg, wandelplaats; ~ militare, militaire marsch.
passeggiato'lo, m wanelelwcg, wanelelplaats.
passegglatore, m -trice, I wanelelaar, oster.
passegglere, m reiziger; passagier.
passegglero, I m zie passeggit're; II agg voorbijgaand, vergankelijk, vluchtig; kortstondig; i beni passeggieri di questa mondo,
de vergankelijke goeeleren dezer were1d.
passe'gglo, m wandclweg; wandeling; de
wandelaars; Spaansche tred, schoolrijden
(van een paard).
pa'ssera, I I ~ musch; '" di mare of .....,
pesce. is] bot; II agg uva - . kleine zeer
zoete druif.
passera'lo, m musschengetjilp; lig gebabbel
van vele vrouwen. gekwebbel.
passeretla, f loopbrug, yonder.
passerlno, m jonge musch; soort kleinc olijf;
pa'ssero, m ~ musch.
i£i bot.
passerotto, m jonge musch. nestmusch; lig
dwa!ing. vergissing.
I passetto, I m korte stap; Q;I ouele maat: ±
twec el; misurare gli altri col suo - . anderen naar zichzelven beoordeclcn.
2 passetto, agg een beetje vcrwelkt, half
uitgebloeiel.
passl'blle, agg geduldig; lijelzaam; gevoelig;
strafbaar.
passlblIlhi., f lijelzaamheid, gevoeligheid, vatbaarheid voor lijden.
passl'f1ora, f ~ passiebloem.
pass/nata, f yak tusschen twee dekbalken.
passino. m maat van drie oudfJorentijnsche

passo
ellen; breedte, baan v. e. stof; kleine stap.
stapje (v. e. kind); passin passino, voetje
voor voetje, langzaam aan .
pa'sslo, m passie, 't lijden van Jezus; lijdensgeschiedenis; F ZCEf lang verhaal. zeer
lange brief.
passlonale, I m verzameling levensgeschiedenissen van martelaren; II agg hartstochtelijk.
passlona'rlo, m passieboek.
passlonatamente, avv hartstochtelijk.
passlonato, agg hartstochtelijk. vurig.
passloncella, I kortstondige hartstocht, korte
verliefdheiel.
pass lone, m lijden. kwelling. marteling; zorg.
kommer; RK passie. het lijelen van Jezus;
J oratorium betreffende het lijden van
Jezus; martelelood der heiligcn; gevoelsindruk; gcmoedstoestand; lijdelijke toestand; hartstocht; groote lust; liefde.
liefdesgloeel; lIledelijden, domenica di "'.
Palmzondag; lior di '"'"'. ~ passiebloem;
'" del giuoco, speelwoede; '" dell' odio,
hartstochtelijke haat; settimana di - .
stille week voor Paschen; aver", a. veel
houden van. dol zijn op; prendere una "'.
liefde opvatten. hartstochtelijk verliefd
worden; prenderc - a una cosa, van hartstocht (groote !iefde) voor iets vervuld
worden; sentire - di qc. crgens zorg, leed
over gcvoe1en; che - a veder patire quella
povera creatural wat een kwelling het
armc schepsel zoo te zien lijden; d vuole
- a una cosa, mcn lIloet cen zaak met
lust. met !iefde aanpakken.
Passionlsta, m Passionist.
passlvamente. avv lijdclijk, passief; (Gram)
in lijdenden vorlll, lijdelijk.
passlvltit, I lijdelijkheid, passivi teit; $ foutief voor: schuld.
passlvo, I agg passief.lijdend; lijdelijk; forma
passiva. lijdende vorlll; verba - , lijdend
werkwoord; II sost m $ gezamenlijk bedrag der schuldcn.
I passo, m schrede, stap. pas; gang, wijze
van loopen; stap van paard; stap. poging;
moeite; doorgang. passage; bergpas; zeeengte, zeearm; toe gang, entree; overgang;
toeht; het trekken. de trek (van vogels);
plaats, passage in een boek; passo! in den
pas! '" di carica, X looppas, stonn1'as;
'" lalso. misstap; dwaasheid; - per un
liume, doorwaadbare plaats in een rivier;
'" ordinaria. X gewone pas; ,...., pericoloso. gevaarlijke stap; gevaarlijke overtoeht; '" raddoppiato, X versnelde pas;
uccelli di "'. trekvogels; allungare il "'.
den pas verlengen; aprire (chiudere) un "'.
een doorgang, passage openen (sluiten);
dar ....." toe gang verlecncn; dar il - . den
voorrang geven; lar due passi. een kleine
wandeling maken; lare i suoi passi, de
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noodige stappen doen; e proibito it
a' ragazzi. de toe gang is voor kinderen
verboden; seguitare i passi d' alcuno, iem.
op den voet volgen; studiare il ,..." den
pas versnellen; Iii ,...,. bedaard aan, stapvoets. in stap; ,..., ,..., of ,..., innanzi,...,. stap
vOQr stap. voetje voor voetje; a ,..., a "',
langzaam aan; stap voor stap; stuk voor
stuk; (prov) it peggio '""" eqltello dell' uscio,
de eerste stap is de moeilijkste, alle begin
is moeilijk; piano a' ma' passi, haast u
langzaam; kalmpjes aan; bisogna fare il,....,
secondo la gamba, men moet niet verder
springen dan de pols lang is, men moet de
tering naar de nering zetten.
2 passo. agg verwekt, uitgebloeid; gedroogd;
fichipassi, pi gedroogde vijgen; uva passa,
gedroogde druiven.
passollno, m pasje, stapje.
passonata, f paalwerk, fundeering van heipalen, van paalwerk.
passone, m groote dikke paal. peiler; paal
van een hek &; groote wijdc stap.
Pass6vla, I Passau.
pasta, f deeg, meeldeeg; beslag; gebak, taartjes; stijfsel; pap (voor papier); pasta
(voor tanden). paste, PI vermicelli, macaroni; ook: gebak; '""" Irolla, koekdeeg, gebak. taartjes; '""" sloglia, uitgerold macaronideeg; bladerdeeg, gebakje van bladerdeeg; lig zwakkeling, zwak mensch;
minestra di '""", vermicellisoep; uomo di
buona '""", een goed mensch, een goede
kerel; uomo di grossa ,...." cen grof. zinneJijk mensch; aver della '""", een slimme
vogel zijn; dimenare (of lavorare) la,..." het
deeg lmeden; bewerken; mettere mano in
"', zich ergens mede bemoeien; zijn handen ergens in steken; ognun puiJ jar della
sua '" gnocchi. ieder kan met het zijnc
pastadella. I fijne meelspijs. [doen wat hij wil.
pasta'lo, m macaronifabrikant; -handelaar.
pasteggla'blle, agg vino ,..." tafelwijn, gewone wijn.
pastegglare, I vi een maaltijd houden, smullen; vino da ,..." tafelwijn; ,..., a una cosa,
ergens van leven; bijna dageJijks gebruiken; '" a pesci. een vischmaal houden;
'" a vini linissimi, zeer fijne wijn aan
tafel drinken; II vt icm. een maaltijd
geven, spij2igen.
pastelllsta. m pastelschilder.
pastello, m kleurkrijt, verfstift, pastel;
koekje deeg; koekje vruchtengelei; ~
wee de; colorire a '""". pastelteekenen.
pasticca, I pastille. gomballetje. pili pasticehe per la tosse. hoestpastilles.
pasUccerla, I banketbakkerswinkel; banketbakkerij; banket.
pastlcclato, agg als pastei toebereid (met
boter, parmezaansche kaas en vleeschnat).

pastlcclere/ m pasteibakker. banketbakker.
pastlcclna 10, m koekventer.
pastlcclno, m pasteitje. taartje.
pastl'celo, m pastei. vleeschpastei; lig mengelmoes, poespas; (Pitt) copie van een
schilderij (voor echt uitgegeven); '""" di
Strasburgo. Straatsburger ganzeleverpastei; lar un "', alles door elkaar gooien.
pastlcclone, m groote vleesch- oj macaronipastei; warhoofd; konkelaar.

pastlfl'clo, m vermicellifabriek.
pastl'glla, I pastille; pili reukballetje. reukkaarsje.

pastlna, I taartje, gebakje; pastine, pi figuurmacaronie.

~ pastinaak, witte peen; SlJ
pijlstaartrog.
pasto, m maal, maaltijd; spijs. voedsel,
kost; gastmaal; long, afval van slagerij;
'" gontio, stevige, gezonde zus; uomo di
gran "'. groot eter; vino da""', lichte tafelwijn; dar ,...." I iem. met beloften afschepen; 2 iem. tevreden stellen; 3 iem. in 't
begin laten winnen om hem tot verder
spelen te verlokken; esser di buon (di
poco) "', veel (weinig) eten; a ,..." aan
tafel; a tutto '"""'. gedurende den geheelcn
maaltijd; lig voortdurend; rijkeJijk.
past6cchla. j verzinsel, smoesje; onzin; dar
pastoechie ad utlO, iem. met mooie beloften afschepen.
pastocchlone, m goedzak, goedige dikkerd.
pasto'la. I kluister; touw (voor grazende
dieren); fig hindernis, beletsel; podagra.
pastone. m groot stuk deeg; slobber (voor
paarden &); olijvendeeg.
pastora. I herderin.
pastorala'tlco. m herderlijk ambt.
pastorale. I agg herders-, hcrderlijk; bisschoppelijk; landelijk; II sost m bisschopstaf; ~ orgelmuziek in den kerstnacht;
herdersdicht.
pastore, I m herder, schaapherder, veehoeder; zielverzorger, geestelijk herder, predikant; jig onbeschaafd,
eenvoudig
mensch; koot (van paard); il Buon p"'.
de Goede Herder, Jezus; it Pastore dei
popoli. de Herder der volken, de Paus;
II (agg) popoli pastori, PI herdersvolken; i
re pastori. pI de herderskoningen.
pastore' cclo. agg zie pastorale.
pastorella, I herderinnetje; herderslied; herdersdans; ~ orgelmuziek in den kerstpastorello. m > herder.
[nacht.
pastorl'zla. I herdcrsbedrijf. veeteelt.
pastositii. I zachtheid, weekheid.
pastoso. agg deegachtig, pappig; week, zacht;
lijmerig (stem).
[diende.
pastrana'io. m vestiairehouder, vestiairebcpastrano. m wijde mantel, wijde overjas.
pastrlcclano. m ~ peen; fig goed. eenvoudig
mensch.
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pastura, f weide, weideplaats; voeder, eten
(van 't vee); dar - , voercn, naar de wei
brengen; menar I' oche in - , nutteloos
werk doen.
pasturale, f zie pastorale.
pasturare, I vt wei den, in de wei brengen;
voederen; fig voor 't zielcheil zorgen; II
""-Ysi, vr weiden, grazen, etcn.
patacca, f munt van geringe waarde; iets
van weinig waarde, prul; groote vlek,
klad; non val ere una - , geen rooic duit
waard zijn.
pata'mo, m grafschrift.
pataffione, m dikdocner, opsnijLler.
Patagonia, f Patagonie.
Patagonlo, m Patagonii~r.
patano, agg klaar, gocd zichtbaar; zeer
groot.
patarassa, t J,. klamaai-ijzcr, kalfaatijzer.
patasslo, m woest, geweldig leven, geraas;
veel door elk. schreeuwcndc stemmen.
patata, f ~ aardappel; fecola di patate, aardappelmeel.
patatri'lc, esclam. plof, kIds, krak.
patatucco, m kapmante1; F pattcpoef, pummel.
patella, f (AltaI) knieschijf; patel, napslak,
sehotelschclp (eenschalig weckdier); patella, offerschaal.
patema, m gemoedsaandocning: hartstocht.
paten a, f RK pateen, hostieschaaltje.
patentato, agg gepatentcerd, gcdiplomeerd.
patente, I agg openbaar, duiLlclijk, klaar en
duidelijk,in 't oog vallcnd; II sostfW open
brief, plakkaat; vrijbricf, patcnt, diploma,
brevet; - della caccia, iachtacte; ~ di
sanita, 4 gezondhcidspas.
patentemente, avv duidclijk, blijkbaar,
openlijk.
pater, m voor: paternostro zie aldaar.
pa'tera, f offerschaal.
patera'cchio, m verdrag, ovcrccnkomst;
(Scherz) huwclijk.
paterassl, m pi J, pardocncn.
patere' ccio, In fij t aan den Yinger.
paternale, I agg vadcrlijk: II sost m vaderlijke vcrrnaning.
paternamente, avv vaderlijk.
paterniti'l, f vadcrschap; fig oorsprong;
vostra ~, eerwaarde pater.
paterno, agg vaderlijk; amore ~, vaderHefde; zio - , oom van vaderszijde.
paternostro, m het Onze Vader; paternoster, rozcllkrans; A parclvormigc versiering aan zuilen; i patemostri, pi de
groote kralen van den rozenkrans; sapere
qc come il-, iets op zijn duimpje kennen.
patetico, I agg pathetisch, hartroerend, aandoenlijk, treffend; F verve lend, onui tstaanbaar; II sost m il - , het aandoenlijke, roerende; che - I wat een verve1ende
vent!

patrio

pathos, m pathos, hoogdravendheid.
pati'blle, agg zie passibile.
patibolare, agg galg-; faccia' - , galgetronie.
pati'bolo, m schavot; galg, kruishout; che
- I wat een marteling!
patimento, m lijden; nadecl.
pa'tina, t patine, aanslag van groen op oude
bronswerken; be slag (op de tong); soort
lak; zwartsel (voor leer).
patinare, I vt met zwartscl illsmeren; lakken (leer); II vi schaatsenrijcicn.
patinoso, agr; beslagen (tong).
patire, I vi lijden, pijn gevoelcn; - di una
cosa, gebrck aan iets hebben; ~ di un
male, aan een kwaallijden, in een onaangenamcn toestand verkeerell; ne patisce
l'onore, de eer lijdt er onder; non si lasciar
......." niets te lijden hebben, een goed leven
hcbben; II vt verdragen, lijden, doorstaan,
uitstaan; toelaten, dulden, veroorloven;
......., acerbi dolori, hevige pijncn lijden; gl' interessi, de interesten moeten dcrven;
......., il martirio, den marteldood ondergaan; la cosa non patisce indugio, de zaak
duldt gecn uitstel; non posso ~, che ... , ik
kan niet toclaten, dat ....
patito, I l' pass & agg gcleden; lijdcnd, door
lijdell uitgeput; sukkc1end; II sost m
sporen van het lijdcn; F minnaar, gelicfde, aanbidder.
Patmo, m Patmos (eHand).
patogenico, agg pathogecn, schadelijk voor
de gezondheid.
patologia, t l' pathologie, ziektenleer,
-kunde.
patologlco, agg pathologisch, ziektenkundig.
patOiogo, m patholoog, specialist in de ziektenkunde.
pa'tria, f vaderlancl: amore di - , vaderlandsliefde; fa madre - , het moederland
(v. kolonii-·n).
patriarca, m patriarch; aartsvader; (opper)bisschop in de Grieksche kerk.
patriarcale, agg aartsvaderlijk, patriarchaal;
chiesa - , patriarcha1c-, hoofdkerk; alla
......." met aartsvadcrlijkell ecnvoud.
patrlarcato, f patriarchaat.
patricida, f zie parricida.
patr!' cio, m zie patri.zio.
patrigno, m stiefvader.
patrimoniale, agg van de ouders geerfd;
eredita - , vaderlijk erfdeel.
patrimonio, m ouderlijk erfdecl; familiegoed; vermogcn, fortnin; capitano del - ,
pauselijk legeraanvoerder; ~ del Comune,
gemeentevermogcn; ~ di San Pietro, het
erfdeel van den H. Petrns, het gebied
om Rome; _ dei poveri, het erfdeel der
armell.
patrlno, m zie padrino.
pa'trlo, agg vaderlijk; vaderlandsch, vaderlands-; pat ria potesta, vaderlijke macht,
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sloria PatTia, vaderlandsehe gesehiedenis. pattona, f kastanjepuree; kastanjekoek.
patrllltta, m (PI: patriotti) patriot, vader- pattone, m hevige slag, bons (van een valpatriotta

lander; landgenoot.
patrlllttlco, agg vaderlandslievend, patriottisch.
patrlottlsmo, m patriottisme, vaderlandsliefde.
patrllltto, m patriot, vaderlander.
patrl'stlca, f patristiek, kennis der christelijke Kerkvaders.
patrlzlato, m patriciaat.
patrl'zlo, I m patricier, aanzienlijke; II agg
patrieisch; nobilta palrizia" stede!ijke
adel.
patrlzzare, vi op den vader ge!ijken.
patrocinare, vi begunstigen, besehermen,
verdedigen; iem.'s partij opnemen; t'1 in
reehten vertegenwoordigen.
patrOcinatore, m besehermer, verdediger,
hegunstiger.
patrocl'nio, m begunstiging, bescherming,
verdediging, voorspraak; gratuito ~, t'1
kostelooze bijstand.
Pa'troclo, PatrllC\o, m Patroc1es.
patrllna, f patrones, beschermvrouw, beschermheilige.
patronale, agg patronaats-.
patronato, m patronaat, beschermheersehap; vereeniging tot steun van verwaarloosde 0/ hulpbehoevcnde kinderen.
patronessa, t patrones, begunstigster, regen·
tes eener liefdadigheidsinstclling.
patronl'mlco, I agg geslaehts-, familic-; II
sost m gcslachtsnaam.
patrllno, m patroon, beschermhcer, beschcrmheiligc, beschermer; stichter; eencr
Kerk; vergever van kerkel. prebcnden; J,.
scheepskapi tein; ~ delle cause, pleitbezorger, advocaat.
patta, f pat (in 't schaakspel); het quitte,
gelijk zijn in 't spel; slag met de vlakke
hand.
pattegglamento, m onderhandcling; overcenkomst; verdragsluiting.
pattegglare, I vi onderhandelen; cen verdrag,
overeenkomst sluiten, overcenkomen;
zich inlaten met; II vt onderhandelcn; ~
la pace, over den vredc onderhandelen.
pattegglatore, m onderhandelaar, verdragpattlnare, vt schaatsenrijden.
[sluiter.
pa'ttlno, pattlno, m schaats.
patto, m verdrag, vergelijk, overeenkomst;
voorwaarde; pachtcontract; non posso
accettare questi patti, ik kan deze voorwaarden niet aannemen; venire a patti, X
capituleeren; het op een accoordje gooien;
a ~ ehe, op voorwaarde, dat; a ~ di (gevolg door een infinitie/) al moest ook, al
zou ook; a ogni ~, a tutti patti, in elk
geval; a niun ~,in geen geval; (prov)
patti chiari amici cari, eHen rekeningen
maken goede vrienden.

lende).
pattu'glla, / X patrouille, ronde.
pattugllare, vt patrouilleeren, patrouille 100pen.
pattulre, vi onderhandelen; verdragen, overeenkomsten sluiten.
pattuma'lo, m straatreiniger; mesthoop,
vuilnisbelt; vloerstrooisel van watcrplanten; lig zedelijke verwaarloozing.
pattume, In vuilnis, vuil, afval.
pattumlera, / vuilnisbak, vuilnismand.
patu\larsl, vr leegloopen, een lui leven leiden; -rsi uno, zich vroolijk maken ten
kostc van iemand; patullarsela, een gocd
leventje leiden.
paturna, I droefheid, zwaarmoedigheid,
droefgeestigheid; aver Ie paturne (of paturnie) , droefgeestig zijn, sombere ge. dachten koesteren.
pauperlsmo, In pauperisme; armwezen; algemeene armocde.
paura, t vrees, angst; vreesachtigheic1; paure,
pi schrikbeelden, spoken; aver ~, bang,
bevreesd zijn; aver ~ delle ombre, voor ecn
schaduw, voor alles bang zijn; aqdentrala
~ addosso, iem. valt de schrik, de angst
op 't !ijf; in quella casa ei sana Ie pauTe, in
dat huis spookt het; lar, mettere ~, vrecs,
angst aanjagen; sembrare una ~, er als
een spook, geest uitzicn; (prov) male non
lare e ~ non avere, doe wei en zie nict om.
paurosamente, agg angstig, vol vrees.
pauroso, agg vreesachtig, angstig, bang;
argwanend, wantrouwend; vreeswekkend,
vrees inboezemcnd; dire parole paurose,
vreeselijke woorden zeggen.
pa'usa, I pauze, rust (ook J'); J'rusttceken.
Pausa'nla, m Pausanias.
pausare, vi pauseeren, rusten; rustig, vrecdzaam zijn; langzaam zijn.
[dans.
pavana, / pavane; statige, oud-Spaansche
pave, hij vreest, hij is bang, bevreesd.
paventare, I vt vrees, schrik aanjagen, verschrikken; II vi vreezen, vrees, angst,
schrik hebben.
paventoso, agg vrcesachtig; vreeswekkend,
verschrikkelijk.
pavesa'lo, pavesaro, m Ql sehilddrager, met
schild gewapend soldaat.
pavesare, vt pavoiseeren, met wimpels en
vlaggen versiercn (ecn schi p).
pavesata, / schilddak; ui t schilden gemaakt
dak; J,. bekleeding van een schip.
Pavese, m inwoner van Pavia.
pavese, m Ql groot schild; pavesi, pi .J,.
schutboorden, boordschilden.
pa'vla, / ~ gladde kastanje.
pa'vldo, agg angstig, vreesaehtig, schuw.
pavlmentare, vt (met planken, deelen) bevloeren; plaveien, bcstraten.
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pavlmentazlone, m het maken, leggen van
vloeren; bestratingen e.d.
pavlmento, m vloer; plaveisel; verdieping
(v. e. huis); ,.....- a mosaico, mozaiekvloer;
,.....- di tavole, planken vloer.
pavona, f l! pauwin; fig ijdele, trotsche
vrouw.
pavonazzetto, m rose en violet gevlekt
pavonazzo, m violetblauw.
[marmer.
pavoncetIa, f 3t kievit.
pavonclno, m jonge pauw.
pavone, m l! pauw.
pavonegglare, vi '""-'fsl, VI' als een pauw
stappen, een trotsche houding aannemen.
pavonessa, f 3t pauwin.
pazlentare, vi geduld hebben, oefenen, geduldig zijn.
pazlente, I agg I lijdendO, passief; 2 geduldig,
lankmoedig; 3 volhardend, ijverig; 4 geduld eischend, moeilijk; scrittore - , ijverig
schrijver; studi pazienti, PI moeilijke, tijdroovende studien; II sost m patient, lijder.
pazlentemente, avv geduldig.
pazlenza, f geduld; RK scapulier, schouderkleed; ~ tuinzuring; ,..,/ I geduld! niet
zoo vlug! 2 dan 't zou 't er nog mee doorgaan; color ,.....-, donkerbruin; mi scappa la
--, ik verlies mijn geduld.
pazzaccblone, m dolle, dwaze kerel.
pazzamente, avv dwaas, gek, dol.
pazzegglare, vi dwaasheden, dolle, domme
streken uithalen.
pazzerella, f lamskop met uitgenomen hersens.
pazzerellata, f dwaasheid; dwaze, dolle
streek.
pazzerello, m dwaas; dolle, dwaze, zotte
kerel; pazzerelli, pI bewoners van een gekkenhuis; andare a' pazzerelli, naar 't gekkenhuis gaan.
pazzerla, f krankzinnigheid; krankzinnigenzaal (in hospitaal); krankzinnigengesticht.
pazzerl'cclo, agg half gek, van Lotje getikt.
pazzerone, m halve gek.
pazzescamente, avv als een dwaas, als een
gek.
pazzesco, agg gek, niet goed bij 't hoofd.
pazzla, f gekheid, zotheid;·waanzin, krankzinnigheid; overspanning; onevenwichtigheid; dwaze, zotte streek.
pazzo, I agg gek, zot, dwaas, krankzinnig,
waanzinnig; overspannen; acqua pazza,
sterk aangelengde wijn &; a»dare -- di,
verzot, dol zijn op; fossi - / ik zou weI
gek zijn! II sost m gek, krankzinnige;
dwaze, dolle kerel; zonderling; -- da
catene, volslagen gek; (prov) che nasce ....."
non guarisce mai, tegen domheid is geen
kruid gewassen.
peana, f (PI: peani) loflied op Apollo, jubelzang.

peculato

peeea, flout, gebrek.
peeca'blle, agg zondig.
peeeablUta, f zondigheid; zondige natuur.
peecamlnoso, agg zondig, misdadig.
peeeante, p pres & agg zondigend; gebrekkig.
peccare, vi zondigen; falen, feilen; ,.....- di un
difetto, zich aan een fout schuldig maken;
'" e da uomini, falen, zondigen is menschelijk.
peecato, m zonde; verzuim, vergrijp, dwaling, vergissing; ,.....- mortale, doodzonde;
'" originate, erfzonde; cadere in - , in
zonde vervallen; essere un-, jammerzijn;
eit "', onze zondige natuur is daar schuld
aan; rimettere i peccati, de zonden Vergeven; ,.....-/ jammer! che - / hoe jammer;
(prov) ,.....- vecchio penitenza nuova, in den
ouderdom berouwt men de zonden der
jeugd.
peccatore, m zondaar.
peccatrlce, f zondares.
peccatu'cclo, m zondetje, pekelzonde.
pe'ccbla, f bij.
peccblone, m hommel.
pecco, m fout, gebrek.
pece, f pek, pik; vioolhars; <""oJ minerale, aardpek, asphalt; (prov) chi tocca la ,...., s'imbratta, wie met pek omgaat wordt er mee
besmet.
pecetta, f pekpleister, kleefpleister; fig zeer
opdringerig persoon, kleefpleister.
Pecblno, m Peking; Chineesche zijde.
pecloso, agg pikachtig, met pik besmeurd.
pecora, f ok schaap; schapevleesch; fig
schaap, zeer goedig, eenvoudig mensch;
.,t.(golf met) schuimkop); deptttati pecore,
pi parlementair stemvee; ,.....- segnata,
schurftig schaap, bij de politie slecht bekend staand persoon; 10 morderebbero Ie
pecore, hij is een zeer bang, laf mensch; zie
ook lupo.
pecora'gglne, f schaapachtigheid.
pecora'lo, m schaapherder, scheper.
pecorame, m fig & > kudde schapen.
pecore'cclo, 1m verwarring, warboel; II agg
schaapachtig.
pecorella, f schaapje; RK biechtkind; .,t.
schuimkop, witte golfkam; pecorelle, pi
schapenwolkjes; <""oJ smarrita, verdoold
schaap.
peeoresco, agg schapen-; schaapachtig, onnoozel; volgzaam.
pecorlle, I m schaapskooi; schapenmest; II
agg schape(n)-, schaaps-.
pecorlno, I m schaapje; II agg schape(n)-,
schaaps-; carne pecorina, schapevleesch.
peeoro, m ram; hamel; fig bedrogen echtgenoot; schaapskop.
. pecorone, m aartsdomoor, groote schaapskop.
peculato, m verduistering v. openbare gelden, peculaat.
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peculiare, agg eigendommelijk; eigenaardig,
bijzonder.
peculiarita, f eigenaardigheid, bijzondere
eigenscha p.
peculiarmente, avv bijzonder, eigenaardig;
vooral, voornamelijk.
pecu'lio, m kudde; geestelijke kudde; l'1 bijzonder vermogen, eigendom, spaarpenningen.
pecu'nia, t geld, vermogen.
pecuniaie, agg geld-, geldelijk.
pecunla'rlo, agg geld-, geldelijk; pena pecuniaria, geldstraf, boete.
pecunloso, agg rijk, vermogend, bemiddeld.
peda'gglo, m bruggeld, tolge1d, overzetgeld.
pedagne, 1 pi J, voethouten (in roeiboot).
pedagnuoio, m jonge boomstam; yonder (v.
boomstam).
pedagogla, 1 pedagogie, opvoedkunde.
pedagogicamente, avv pedagogico, agg pedagogisch, opvoedkundig.
pedagoglsmo, m pedanterie, schoolvosserij.
pedagoglsta, m pedagoog, lecraar in de opvoedkunde.
pedagoglzzare, vi onderwijzer, leeraar zijn;
den schoolmeester spelen.
pedagogo, m pedagoog, opvoeder; onderwijzer; opvoedkundige.
pedaiare, vi peddelen, fietsen.
pedaie, m boomstam, plantenstcngcl; .t
pedaal; trapper (v. fiets); knieriem (v.
schoenmakcrs).
pedalegglare, vi .t het pedaal ge bruiken;
fietsen, peddelen.
pedaliera, 1 .t voetklavicr (van het orgel).
pedana, f voetkleedje; voetplank voor koetsiers; stootkant aan vrouwenrok.
pedanta'ccio, m onverdraaglijk pedante
kwast.
pedanta'gglne, 1 pedanterie, waanwijsheid.
pedante, m schoolvos, waanwijs mensch,
pedant mensch.
pedantegglare, vi den schoolmeester, den
betweter uithangen.
pedanterla, 1 zie pedantaggine.
pedantesco, agg pedant, ingebeeld, waanwijs.
pedantessa, 1 pedante vrouw.
pedantone, m zeer pedant mensch.
pedata, 1 voetstap, voetspoor; spoor (van
dieren); schop, trap; geluid van voetstappen; dare una ~ a qd, iem. een sehop
geven; prendere (of seguitare) Ie pedate di
qd, iem. voetsporen volgen, iem. navolgen, naapen.
pederasta m pederast, knapenschender.
pederastla, t pederastie.
pedestre, agg te voet, voet-; milizia ~, voetyolk.
pedlatra, 1
kinderarts.
pedlatria, 1
kindergeneeskunde.
pedlcciuillo, m ~ bloemsteel.
pedlcello, m mijt, schurftmijt.

rr

pegno

pedlcolare, pediculare, agg morbo ~, luisziekte.
pedignone, m winterhic 1.
pedllu'vlo, m voetbad.
pedina, f pion (schaakspel); dam, dubbelc
schijf (damspel); F vrouw van millne
komaf, vischwijf; giaear di ~, elkaar
voetjes geven onder tafel; muovere una
~, een (eerste) stap doen.
pedlnare, I vt op den voet volgen, aehternaloopen (een vrouw); bespionneeren; II vi
snel langs den grond voortloopen (patrijZfll &).
pedi'ssequo, I agg navolgend, naapend; II
sost m navolger, naaper.
pedometro, m passenteller (instrument).
pedona, I I zie pedina; alla (bella) ~, tc voet;
II (agg) strada~, weg voor voetgangers.
pedonale, agg strada ~, weg voor voetgangers.
pedone, I m voetganger; X infanterist; pedoni, pi voetvolk; II avv ~ & pedoni, te
voet.
pedu'ccio, m varkenspoot, kalfspoot; A
gewelfsteen; hangboog (v. gcwclf); console, voetstuk voor een borstbeeld.
pedule, m voet van kous 01 sok; in peduli, op
kousen, op sokken.
peduncolato, agg :¢ gesteeld (bloem).
pedu'ncolo, m ~ steel, stengel.
Pegaso, m Pegasus (gevleugeld paard der
dichters & sterrenbeeld); ;;?0 zeepaardje.
peggio, I agg & avv skchter, erger; eamineio
male e lini~, hij begon slecht en eindigde
nog erger; ~ ehe ~ of ~ che mai, sleehter,
erger dan ooit; II sast m & I het sleehtere,
slechtste, ergste, mindere; aver il of la
-.,." het onderspit delven; c' e di ~, er
zijn nog erger, sleehter dingen in de wereId; alla ~, zoo slecht mogelijk; alia
r-.J
of al ,....., de' ~J in 't ergste geval;
di male in ~, van kwaad tot erger; ~
per lui, des te erger voor hem.
peggioramento, m versleehting, verergering.
peggiorare, I vt sleehter, erger maken; II vi
verergeren; erger, slechter worden.
peggloratlvo, I agg versleehterend, verergerend; (Gram) een ongunstige beteekenis
gevend (aan een woord); II sost m woord
met ongunstige beteekenis.
peggiore, I agg sleehter, erger; II sost m
't ergste, slechtste.
pegll = per gli, voor de.
pegno, m pand, onderpand; waarborg; inzet
bij weddenschap; teeken, bewijs; per ~ di
amieizia, als bewijs, onderpand van
vriendschap; i pegni del nostro amore, de
panden onzer liefde, onze kinderen; dare
la lede in ~, zijn woord verpanden; non si
jidare col ~ in mano, zeer wantrouwend
zijn; lasciar ~, in pand laten, als pand
achterlaten; met/ere ~ mille lire, om dui-
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zend lire wedden; riscuolere tin ,..." een
pand inlossen.
pegnorare, vi & zie pignorare.
pe'gola, f vloeibare, kokende pek, pik.
pel = per ii, voor de.
pelacane, m looier; fig persoon van geringe
afkomst.
pelaccblare, vi ontharen, plukken.
pelagattl, m indect F oplichtcr, bedrieger.
pelaglanlsmo, m leer van Pelagius (de edzonde en de noodzakelijkheid der genade
loochenend).
pela'glco, agg zee-.
pelago, m zee; diepte; afgrond; menigte.
pelagrllll, m indecl gierigaard, vrek.
pelaine, m haar, vel.
pelamento, m het uittrekken der haren;
plukken (van gevogelte); afstroopen van
bladeren.
pelanlbbl, m indecl uitzuiger, afperser.
pelapolll, m indecl kippenplukker; leeglooper.
pelare, I vt de haren uittrekken; ontharen;
plukken (vogels); de bladeren afstroopen
(van takken); ontbladeren (door den
wind); fig afzetten, plukken, het vel over
de ooren halen; freddo che pela, doordringende koude; ,..., la gazzera senza /arla
stridere, iem. het vel over de ooren halen
zonder dat hij het merkt; prender una
gatta a ,..." een gevaarlijke zaak ondernemen; II -rsi, vr de haren, veeren verliezen, ruien; de bladeren laten vallen
(boomen).
pelargonlo, m =- tuingeranium.
Pelasgl, m pi til Pelasgen.
pela'sglco, agg til Pelasgisch.
pelato, p pass & agg onthaard, haarloos,
kaal; ontbladerd (boom); uomo "', kaalhoofdig man; zucca pelata, kaalkop.
pelatore, m, -trice, f plukker; fig afzetter,
oster.
pelatura, f ontharing, het plukken; donshaar
der zijdewormen.
pelino, m haartje.
pella'eela, f slecht, onbruikbaar vel o/leer;
fig schelm, verhard, dikhuidig persoon.
pellagra, t T pellagra, Milaneesche roos,
Lombardijsche uitslag.
pellagroso, I agg
door pellagra aangetast;
II sost m lijder aan pellagra. .
pella'lo, m huidenkooper, leerkooper; leer·
touwer.
pellame, m voorraad, magazijn van huiden;
negoziantedi pellami, huiden-, leerhandelaar.
pelle, I huido, vel; schil, bast; overtrek, omhulsel; leven, hachje; conciatore di pelli,
leerlooier; ,..., di diavolo, zaklinnen, grof
linnen; libro legato in "', in leer gebonden
boek; ....., d' oca, kippenvel; '" di pesce,
haaievel (om te polijsten); pelli rosse, PI

r
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pelo

Roodhuiden; tlOll capire nella "', uit
zijn vel springen van blijdschap; esser tutt'ossa e ....., vel over been zijn; non vorrei
essere nella sua "-', ik zou niet gaarne in
zijn vel steken; far la ,....., lustra, dik, vet
worden; lasciare la '" in un' impresa, zijn
leven inschieten bij een onderneming;
mangiare a crepa '""""', zich tot barstens toe
vole ten; rimetterci la - , zijn huid erbij
op het spel zetten; voler la '""""' da qd, iem.
het vel over de ooren halen; Ira Ie due
pelli of Ira,"""", e '""""', diep in de huid; in ,....,
in,..." geheel oppervlakkig; Per la '""""', met
hart en ziel, door en door; amici per la ,....."
boezemvriendcn; (prov) vendere la '" dell'orso prima di pigliarlo, de huid van den
beer verkoopen eer hij gevangen is.
pellegrlna, f bedevaartgangster; pelerine,
schoudermantel.
pellegrlna'gglo, m bedevaart, pelgrimstocht.
pellegrlnare, vi een bedevaart ondernemen,
ter bedevaart gaan.
pellegrlnazlone, m zie peliegrinaggio.
pellegrlnlta, I vreemdelingschap; zonderlingheid.
pellegrino, I m pelgrim, bedevaartganger;
fig vreemdeling, reiziger; P luis; II agg
vreemd, buitenlandsch; dolend, dwalend;.
jig zonderling, eigenaardig.
pe)\e'tlea, I pees (in 't vleesch); slap, verschrompeld vel.
pellicano, m 3t pelikaan (ook tang om kiezeIII
te trekken en soort distilleerkolf).
pe11iecerla, f bont-, pelshandel; bont-, pelswerkerij; pelterijen, huiden.
pe11i'eela, f pels; pelsjas, pelskraag; pels-,
bontwerk.
pelJlecla'lo, m bontwerker, handelaar in
pelterijen.
pelJleciame, m pelterijen.
pellleelare, vi met bont voeren 0/ afzetten.
pe11ieelone, m wijde pelsmantel. dikke
pelsjas.
pelJleello, m mijt. schurftmijt.
pelllclno, m punt, hoek van een zak; bodem
van schepnet.
pelll'eola, pelJl'cula, f huidje. velletje;
vliesje.
pellu'cldo, agg helder en doorzichtig (van
lichtglans).
pelo, m haar; beharing. haartooi. vel; dierenhuid. bont; donzig oppervlak van wollen
goed; fig haartje. kleinigheid; scheur.
reet. barst (in muur); aderen (in marmer); waterspiegel; al ,...., dell' acqua. aan
de oppervlakte van het water; a brucia,...."
zie bruciapelo; giovano di primo "'. melkmuil; '""""' lustro. glanzend vel (haar); '""""'
vano, melkbaard. dons (op wangenenkin);
and-are a '""""'. naar wensch gaan; cavalcare
a '""""'. op 't ongezadelde paard rijden;
esserea un '""""' di fare qc. op 't punt zijniet&
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te doen; esse!'1! d'1tI1,....., e d'una buccia, van
dezelfde soort zijn; far ,....." scheuren, barsten krijgen (muren); lisciare il ,....., ad uno,
iem. pluimstrijken, stroop om den mond
smeren; non gli pende un ,....." hij is door
een ringetje te halen; pigliar ,....." P verdenking opvatten; il ,....., riluce a uno, iem.
glimt van het vet; rivedere il ,....., ad uno,
iem. scherp b~kri tiseeren, bedillen; rizzare il ,....." te bergen rijzen (der haren);
1wn torcere un ,....., ad alcuno, iem. geen haar
krenken; trovare of vedere il ,....., nell' U1VO,
,elk klein gebrekje da1elijk vinden of opmerken; zie ook lupo.
peloIlno, m fijn haartje.
pelone, m grof, borstelig haar; ruwe, harige
stof; grove wollenstof.
Pelope, m Pelops.
peloponnesi'aco, agg peloponnesisch.
Peloponneso, m Peloponnesus.
pelosella, pelosetta, f ~ muizenoor.
pelosita, f harigheid, behaardheid.
peloso, agg harig, behaard; ruig, wollig,
vlokkig; carita pelosa, baatzllchtige, berekenende weldadigheid.
peltro, m fijn, met kwik geraffineerd zink;
fig edel metaal, goud; rijkdom.
pelu'ria, I dons, melkhaar, donsveer; wolvezeltje.
peluto, agg harig, behaard; mig, wollig
(stoffen).
peluzzo, m haartje; fijnharige stof.
pelvl, I (Anat) bekken.
pena, I straf, tuchtiging; bestraffing; boete;
lig pijn, smart; leed, zorg, nood; moeite,
inspanning; ,....., la vita (of la testa) op
straffe des doods; una,....., di venti lire, een
boete van twintig lire; aver una ,....., continua al petta, voortdurend pijn in de
borst gevoelen; aver una gran,....., per una
persona, veel zorg voor, kommer over iem.
hebben; cader in ,....." strafschuldig zijn;
non si dia ,....., di me, doe voor mij geen
moeite; darsi tutta la ,....." zich alle moeite
geven; la ,....., a vederlo, 't doet pijn, 't is
pijnlijk hem te zien; meritare of valerla~,'
de moeite waard zijn; a,....., di, satta ~ di,
op straffe van; a mala ~, ternauwernood,
slechts met groote moeite.
penale, I agg lijfstraffelijk, straffend; codice
~, wetboek van strafrecht; diritto ~,
strafrecht; legge ~, strafwet; II sost m
boete.
penallsta, m kenner vim 't strafrecht, criminalist.
penalita, I strafbaarheid; straf; strafmate.
penare, I vi lijden, smart, pijn ui tstaan;
duren, toeven, wegblijven; aver linito di
~, uit zijn lijden verlost zijn; far,....., qd,
iem. kweUen, pijnigen; ~ poco, slechts
kort duren, niet lang blijven olwegblijven;
.11 -rst, vr zich moeite geven, aftobben;

penitente

si pena poco a dire, 't is gemakkelijk, gauw
gezegd.
penati, m pI penaten: huisgoclen; lig llUis,
tehuis.
peneolare, vi waggelen, wankelen; fig besluiteloos zijn.
penda'g\io, m guirlande (van bloemen); val
aan gordijn; sabelriem, sabelclrager.
pendente, I p pres & agg .hangencl; hellend,
schuin; onbeslist, hangend (v. e. zaak);
besluiteloos, twijfelachtig; (Gram) afgeleid, afhankelijk; II sost m hanger, oorhanger; breloque; hangend sieraad; onzekere toestand; helling.
pendenza, I het overhangen; helling, neiging; hangende, nog niet besliste zaak;
onafgedane schuld.
pendere, vi I hangen, afhangen; 2 overhangen; hellen; afvallen, afloopen; 3 onafgedaan, nog hangende zijn; + neiging hebben tot, overhellen tot, zweemen naar; 5
afhangen, afhankelijk zijn; pende da un
caso tutto I' allare, de geheele zaak hangt
van een tocval af; ,...., dalla bocca di qd, aan
iemands lippen hangen; la lite pende
sempre, het proccs is nog altijd hangende;
~ nel troppo, eer te veel dan te weinig
zijn.
pendiee, m helling; oever; Ie pendici della
citta, de bij de muren gelegen stadsgedeelten.
[vieren); talud.
pendlo, m (Pi: pmdii) helling; verval (v. ripendola, f pendule.
pendolino, m kleine slinger; Je buidelmees.
pendolo, m slinger; bundel druiventrossen;
orologio a ~, slingeruurwerk.
pendolone, avv zie penza lone .
pendone, m val (van gordijn), lambrekijn;
pendoni di fiori, pI bloemslingers.
pene, m penis, mannelijk lid.
Penelope, I Penelope.
penetra'blle, agg doordringbaar.
penetrall, m pi binnenste, allerheiligste (van
Rom. tempel); fig diepste, inwendigste
(der ziel &).
penetramento, m het door-, indringen.
penetrante, p pres & agg doordringend, schel;
scherp.
penetrare, I vt & vi door-, in-, binnendringen;
fig diep in iets doordringen; un libra non
pub ~ tn ltalia, een boek mag in Itale
niet ingevoercl worden; II ,.....,Ysi, vr zich
overtuigen, doordrongen worden van.
penetrativa, I scherpzinnigheid; vernuft.
penetrativo, agg doordringencl; seherpzinnig.
penetrazione, f door-, indringing; lig scherpzinnigheid, helder inzicht.
peninsulare, agg een schiereiland betreffend;
schiereiland-.
peni'sola, I schiereiland; la ,....." Italie.
penitente, I agg boetvaardig; II sost m boeteling; biech teling; biech tkind.

penitenza
penitenza, I boctvaardigheid; boctcdo€ning,
berouw; straf, boete; casa di ,..." verbetcringsgesticht; Sacramento della ,..." de
biecht; tribunale di ,..." bieehtstoel; dare
una ,...." een boete, penitcntie opJeggen;
ridurre a ,..." tot boetvaardigheid stemmen.

penltenzlate, I agg boctvaardig, boet-; salmi
/Jeltitenziali, pi boetpsalmcn; II sost m
boete1ing.

penltenzla'rlo, m strafgevangenis, verbeteringshuis.

penltenzlere, m boetpriestcr, biechtvadcr;
penitentiarius.

penltenzleria, 1 ambt en woning van boetpriester (in Rome).

penna, 1 veer, veder; ganzcpen (ook: ,...,
d' oca); pen; lig schrijvcr; stekel, pen van

stekelvarken 01 egel; platte kant (v. hamer); ,t bovenste deel van de ra (v. latijnsehe zeilen); top; pmne, pi vleugels; fig
vlucht; oak macaroni in den vorm van
pennen; can da ,..." patrijshond; peltne
maestre, PI slagveeren, slagpennen; ,...,
matta, dons-, nestveer; scorso di,..." schrijffout; tocca in ,..." penteekening; dar di ,...."
doorhalen; come la ,..., getta, juist zooals
het ui t de pen vloeit, vloeicnd; ilttingcre
la ,...." de pen indoopen; levare ad UltO Ie
pcnne maestre, iem, kortwiekcn, hem van
zijn kracht, vermogen berooven; restare
nella ,...." in de pen blijven, niet tot uitvoering komcn; tener I' occhia alla ,....."
voorziehtig zijn (vooral bij 't schrijvcn);
occhio alla,...,/ pas op! wecs op uw horde!;
a ,....." met de pen gesehrevcn.
pennacchiera, I vcderbos, pluim, (l) helmbos.
pennacchino, m l! kleinc reiger; reigerveer;
fig fat.
penna'cchio, m vcderbos, veeren (op hoed);
,...., da spazzola, veeren stoffer, plumeau.
pennalulllo, m pennendoos, pennenbak;
veelsehrijver, broodschrijver; veerenkoopman; pennenkoopman, vermaker van
pennen.
pennata, f ecn pen vol inkt; pelmetrek, baal
met de pen; snoeimes.
pennato, 1m (sikkelvormig) snoeimes; II agg
gevederd.
pennella, f stijfselkwast (v. boekbinders).
pennellare, vi penseelen, sehilderen.
pennellata, 1 penseelstreek.
pennelleggiare, vi sehilderen, pensee len.
pennellessa, f breed, plat pensed, vcrguldcrspensee!.
pennellino. m penseeltje, fijn pensee!.
pennello, m penseel; wi tkwast; scheerkwast;,t
windvaantje; (l) lansvaantje; fare a ,....."
meesterlijk doen; stare a ~, staan, passen
of 't geschilderd was (kleeren); a pennelli,
met vliegende vaandels.

pensieruccio
pennetta, f veertje; vinnetje (v. visch).
pennino, m stalen pen, (schrijf)pen; aigrette,
hoofdsieraad van veeren; X pluim.

pennoncello, m X lansvaantje; kleine pluim;
,t wimpe!.
pennone, m lansvaan, banier, vaan; standaard; ,t ra; a pennoni spiegati, met ontplooid", vliegcnde vaandels.
pennoniere, m (l) vaandeldragcr; banierdrager.
pennuto, agg gevcderd, bevedcrd.
penombra, 1 halfsehaduw; halfdonker.
penoso, agg pijnlijk, smarteJijk; zwaar,
moeilijk; penosa agotlia, moeiJijke doodsstrijd.
pensa'bile, agg denkbaar; non ,..." ondenkbaar.
pensamento, m het denken, gedachte.
pens ante, p pres & agg denkcnd; weldenkend, verstandig.
pensare, I vi denkcn; nadenken over; mecnen, van plan zijn; lacolta di ,..." dcnkvermogen; ,....., a 51" slechts aan zichzelf
denken; II ""'rsi, vr zich verbcelden, zich
voorstellen; III vt overdenkcn, overwegcn,
in den zin he bben; ha pensato una straordinaria impresa, hij he eft een bui tengewone onderneming in den zin; pensa
(pensi of pensate), verbeeld u eens, stel u
eens voor; che ne pensi? wat denkt gij,
dunkt u er van; IV sost m het denken, de
gedaehte; oordeel, mecning.
pensata, f gedachte; denkbeeld.
pensato, p pass & agg gedacht; doordacht, weI overlegd; a caso ,....." met
overleg.
pensato'lo, I agg te denken gcvend; II sost m
mettere nel,....." argwaan, nadenken opwekken.
pensatore, m dcnkcr; libero ,..." vrijdenker.
pensiera'celo, m treurigc, sombere gcdaehte.
pensiero, m gedaehteO; I denkvermogen; het
denken; 2 begrip, idee, denkbeeld; 3 zorg;
4 bezorgdheid; vcrdriet; 5 plan, voornemcn; 6 grondgedaebte, grondidee; pensieri di uffizio, pI ambtszorgen; aver di
gran pensieri, groot verdriet hcbben; una
cosa non ci da ,....." iets kost ons geen
hoofdbreken; essere of stare sopra ,..." bezorgd, in gedaehtcn zijn; 10 ,....., di ... , ik
ben van plan om ... ; mutar ,..." van plan
veranderen; stare in ,..., per qc, bezorgd
zijn over iets; (prov) attaccare i pensieri
alia campanella dell' uscio, zijn zorgcn
aan den kapstok hangen, onbezorgd
voortlevcn.
pensieroso, agg nadcnkend, in gedachten
verzonken, bekommrrd, bezorgd.
pensieru'ccio, m onbeduidende gedaehte,
inval.
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penslle, agg hangend, opgehangen; giardini
pensili, pi hangende tuincn.
Pensilva'nla, f Pennsylvanil!.
penslonare, vt pensionneeren, op pensioen
stellen.
penslona'rlo, m gepensionneerde; pensionnaire.
penslonato, I p pass & agg gepensionneerd;
II sost m gepensionneerde.
pensione, f pensioen; pension, kost en inwoning; kosthuis; Legge sulle pensioni, pensioenwet; aprire una . . . . ." cell pension,
kosthuis openen; stare a ---, en pension
zijn.
penso, m huiswerk voor de school.
pensoso, agg nadenkend, in gedachte verzonken; bezorgd.
penta'colo, m om den hals gedragen talisman.
pentacordo, m J' vijfsnarige lier.
pentaildro, m vijfvlak.
pentaflllo, m ~ vijfvingerkruid.
pentagonale, agg vijfhoekig.
penta'gono, m vijfhoek.
pentagramma, m pentagram, vijfhoekteeken, druldenvoet.
penta'metro, m pentameter; vijfvoetig Vel's.
penta'ndrla, I ~ vijfhelmige plant, plant
met vijf meeldraden.
pentarchla, I OJ pentarchie, heerschappij
van vijf.
pentasl'lIabo, agg vijflettergrepig.
Pentat/meo, m Pentateuch, de vijf bocken
van Mozes.
pentatlon, pentathlon, m vijfkamp (der oude
Grieken).
Pentecoste, I Pinksteren.
pentimento, m berouw; verandering van
plan; verandering, verbetering, correctie.
pentirsl, vr bcrouw hebben; van plan, gedachte, gevoelen voranderen; te ne pentirai, gij zult or nog spijt van hebben.
pentito, p pass & agg berouwd; berouwvol;
zie ook pan.
pe'ntola, I pot, kookpot; aver la --- al
luoco, F den pot op 't vuur, genoeg te eten
hebben; aver una --- al petta, reutelen,
zwaar adcmhalen; lar la --- a due manichi,
de armcn in de zij zetten; in ---, gekookt;
belle pentole! wat cen paar stevige, irissehe wangen! dura pift una,......, jessa di
una sana, krakende wagens loopen het
langst.
pentola'ccla, I vuile, smerige pot; giuoco
della ---, potslaan (volksspel).
pentola'lo, m pottenbakker; pottenkoopman; fare CDme l' asino del ---, bij alle deuren blijvcn staan praten.
pentolata, t potvol; slag, gooi met een pot.
pentolino, m petje; burgcrpot; spaarpot,
potje (v. spcelclub &); accozzar i pentolini,
botjc bij botjc d02n om gczamcnlijk to
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gaan eten; tornare al ,......" naar zijn eigen
huis, naar moeders pappot terugkceren.
pe'ntolo, m kleine pot met een oor.
pentolone, m groote kookpot; F pummel,
lummel, domkop.
p/mula, t reismantel (der oude Romeinen).
penultlmamente, avv in de vool'laatste
plaats.
penu'ltimo, agg voorlaatste.
penu'rla, I volslagen gebrek; annoede,
sehaarseh teo
penurlare, vi gebrek hebben, lijden.
penurloso, agg behoeftig, karig, schaarsch;
,..., di aequa, watcrarm.
penzolare, vi vrij hangen, zweven.
penzolo, m wijngaardrank met meerdere
trossen; tak met veel vruchten; hanger,
standerd.
penzolone, penzolonl, avv slap hangend,
slingercnd; tener Ie gambe ---, de beenen
laten afhangen, slingeren.
Peo, m in: tare eome it prete ,..", it quale di
prete diventO cherico, weer tot een lager
ambt, lagere positie terugkeeren.
peonla, I ~ pioenroos.
peOta, I .t soort zeilboot van middelbare
grootte op de Adriatisehe zee in gebruik.
pepaluola, I peperbus.
pepato, agg gepeperd;. pane ,..", peperkoek.
pepe, m ~ peperstruik; peper; risposta coL
sale e col ___, gepeperd, scherp antwoord;
andar via come il ,..", als koek weggaan
(van waren); esser tutto ,......" zcer gccstig
zijn.
peperlgno, agg peperaehtig, peperkleurig.
peperlno, m pepersteen (soort vulkanisch
gesteente),
peperone, m ~ Spaansche peper, lombok;
F dikke, roode neus.
pepinlera, I boomkweekerij.
peplo, m I ~ tuinwolfsmelk; 2 peplum,
Grieksch vrouwengewaad.
pepollno, m ~ thijm.
pepslna, t pepsine.
peptone, m pep ton.
per, met het Iidwoord verbonden tot pel,
pello, pella, pei of pc', duidt aan: a beweglng door, langs of over: langs, door, over;
--- Firenza, over Florence (reizen); --- 1a
porta, door de deur; viaggio --- mare (--terra), reis over zee (over land); --- la,
daardoor; ,..., qui, hierdoor; --- d' avanti,
van voren; --- di dietro, van a<;:hteren; b
duur, tijdsbepaling: gedurende, langs,
over, voor, tegen, per; --- tutta 1a notte,
gedurende den ganschen nacht; --- ora,
voor heden; --- il passato, wat het verleden betreft; ,..., tutta la strada, den geheelen weg langs, over; casa che si appigiona,......, Settembrc, huis dat tegen (01 met)
September te huur is; c verspreidlng: over,
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in; '"" tutta la cilia, in, door de geheele
stad; spandere ,....., il campo, over het veld
strooien; d rlchtlng, doel, bestemmlng:
naar, voor, tot, om; om te, ten einde;
panna ,....., camicie, linnen voor hemden;
scuole ,....., i poveri, armenscholen; andate
,...., il medico, ga om den dokter, haal den
dokter; mandare ,....., qd, om iem. zenden,
iem. laten roe pen; parto ,.....- Roma, ik vertrek naar Rome; sente poca inclinazione
,....., 10 studio, hij gevoelt weinig lust tot de
studie; studiare ,....., far quattrini, studeeren om geld te verdienen; e indeeIlng,
regeIlng: per, in, naar, volgens; divisione
,...., classi, indeeling in, volgens klassen;
,...., ordine di alfabeto, in alphabetische
volgorde; marciare ,.....- battaglioni, in bataljons, bataljonsgewijze marcheeren; f
oorzaak, reden: uit, om, door, ten gevolge van; ,....., I' avarizia accadono molti
mali, door de gierigheid gebeurt veel
kwaad; ,.....- carita di patria, uit liefde voor
het vaderland; g belooning, schadeloosstelling, prijs: voor; l' ho comprato ,.....- cinque
lire, ik heb het gekocht voor vijf lire;
fu premiato ,....., l' opera sua, hij wenl voor
zijn werk bekroond; h begunstiglng,
steun: voor, ten behoeve van; combattere
,...., la patria, voor het vaderland strijdend; pregate ,.....- me, bidt voor mij; votare
,...., una proposta, voor een voorstel stemmen; h middel, werktuig: door; ,....., bocca
d' altri, van anderen, door anderen; ,....., il
mio fratello, door (middel van) mijn
broeder; venne ,.....- nave, hij kwam per
schip; i ruil, verwisseling: voor; in plaats
van; gli dette una spada,....., un fucile, hij
gaf helll een degcn in ruil voor cen geweer;
gli dette un' edizione vecchia ~ una nuova,
hij gaf hem een oude edi tie in plaats van
een nieuwe; k functie, hoedanigheid: als,
voor; passare ,.....- galantuomo, voor een
eerlijk man doorgaan; 10 presi ,....., servitore, ik nam hem aan als dienaar; I
aangrijpingspunt, uitgangspunt, zijde, ligglng, plaats: bij, aan, op, van; ,.....- il col/a,
bij den hals (grijpen); ,.....- fianco, op de
zijde (liggen, slapen); ,.....- me, naar
mijne meening; ,.....- parte mia, van mijn
kant; ,...., questo verso, van deze zijde,
de zen kant; m vergeIljking, verhoudlng:
voor, in vergelijking met; ,....., contadino
parla assai bene, voor een boer spreekt
hij zeer goed; ,.....- il suo merito epoco, in
vergelijking van zijn verdiensten is het
weinig; cinque,....., cento, vijf ten honderd,
vijf percent; ,.....- poco non ... ; 't scheelde
weinig of...; ,....., quanto gridasse, hoe luid
hij ook schreeuwde; n essere, stare "',
op 't punt zijn van, van plan zijn; weinig
schelen; fui ,.....- dirgli che si chetasse, het
scheelde weinig of ik had hem gezegd

zich stil te houden; ,ui", dire, om zoo te
zeggen; F sto ,....., dire, mijn mecning, gevoelen is, ik geloof; 0 aanhaling, aanroeping: bij, om, ter wille van; ter; ,.....- Bacco!
voor den drommel!; '" I' amor di Dia,
ter wille van Gods liefde, om Gods wil;
,....., Dio! bij God! --- quanto ho al mondo di
pit), caro, bij al wat mij op de wereld het
liefst is; P bijwoordelijke uitdrukklngen:
,....., cio, '" che, zie perciiJ, perche; ,.....- cerio,
wis en zeker, waarachtig; ,.....- contrario, integendeel;
fermo, vast en zeker; ,.....largo, volgens de brecdte; ,.....- lungo, volgens de lengte; ,.....- ordinaria, gewoonlijk;
,....., 10 Piu, meestal; ,.....- poco, hoe weinig
ook; --- quanto, hoe ook, hoevcel ook; ,.....quanto e possibile, zoovecl mogelijk; ,.....tempo, tijdig.
pera, f ~ peer; houten trechter; F hoofd,
kop; smoesje, flauwsje; dare Ie perc, een
verloving afmaken; een blauwtje laten
loopen; grattarsi la ,.....-, zieh het hoofd
krabben; vendere delle perc, smoesjes verkoopen; a ,.....-, peervormig; (prov) I' orso
sogna perc, wat men wenscht, daar droomt
men van; zie ook orso.
peranche, peranco, avv nog.
perbacco! esclam. drommels! deksels!
percalle, m percale, zeer fijn katoen.
percento, m percent.
percentuale, I agg percentsgewijze; per honderd; II sost f percent; percentage.
percepi'bile, agg waameembaar, merkbaar;
inbaar.
percepire, vt opnemen (in den geest); waarnemen; innen.
percettl'blle, agg waameembaar; inbaar.
percettlvo, agg waarnemings-.
percettore, m ontvanger der belastingcn.
percezione, f waarneming; inning (van belastingen) .
perche, I avv waarom? weshalve?; omdat,
wijl; opdat; daarom! daarom niet!; ,.....I' hai fatto?--- ,.....- m'e piaciuto di farlo,
waarom hebt ge het gedaan? --- omdat ik
er lust in had; 10 punii ,.....- si emendasse,
ik heb hem gestraft, opdat hij zich zou
beteren; ",,.....-, om de bekende reden; ,.....-no,
daar het niet zoo is; ~ no! daarom niet!;
,....., si, daar het weI zoo is; ,.....-? --- ,....., Ie
due non fanno Ie tre, waarom? --- daarom;
II sost m het waarom, de reden.
perciil, cong daarom, om die reden.
perciocche, cong omdat, daar.
perci'pere, vt OJ deelhebben, deelnemen; genieten (rente).
perclorato, m perchloraat.
percome, m het hoe en waarom.
perco'rrere, vt doorloopcn; ,....., un libro, een
boek doorloopen, vluchtig lezen.
percilssa, t slag, stoot; klleuzing, buil.
percilsso, p pass van percuotore.
,-...J

percotimen to
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percotimento, m het slaan, stooten; slag,
stoot.
percuotere, I vt stooten, slaan; afranselen;
stukslaan; treffen; 1: percuteeren, bekloppen; J tokkelen (de lier &); ~ in qc
una parte del corpo, met een lichaamsdeel
ergens tegenaan stooten; ~ la nave in
terra, het schip op 't strand laten loopen;
~ in terra qd, iem. tegen den grond
gooien, slaan; II vi ~ in qc, ergens tegen
aanloopen, stooten op; il fulmine percuote
in un albero, de blikscm slaat in een boom;
~ in qd, op iem. stooten, iem. ontmoeten.
percusslone, m stoot, slag; botsing;
beklopping, pereussie; lucile a ~, percussiegeweer, slaghaangeweer.
percusslvo, agg slaand, stootend, percussie-.
percussore, m toebrenger van slagen; X
slagpin; slaghaan.
percuzllmte, agg stootend, botsend.
perdere, I vt verliezen; verzuimen, misloo·
pen; missen; verspillen; te gronde richten, ongelukkig maken; ~ un desinare, een
maaltijd misloopen; ~ la lezione, de les
verzuimen; ~ I' occasione, de gelegenheid
laten voorbijgaan; ~ d' occhio, uit het
oog verliezen; ~ una persona, iem. door
den dood verliezen; ~ la strada, den weg
kwijt raken, verdwalen; ~ il tempo in qc,
den tijd met iets verbeuzelen; ~ la testa,
het hoofd verliezen; ~ il treno, den trein
missen; ~ il vino, den wijn slecht laten
worden; uno non perde nulla, iem. staat
in niets ten achter, is in elk opzicht gelijk;
(prov) la casa smarrisce ma non perde, wat
in huis is verloren moet in huis terecht
komen; II vi verliezen, het onderspi t delyen; ~ di bellezza, aan schoonheid verliezen; III ~rsi, vr den moed verliezen;
dwalen; verdwalen; 0 0 0 verloopen (bal); den
draad kwijt raken (van redevoering); van
de wijs raken (bij 't zingen); .t. vergaan;
te gronde gaan; verloren raken; verdoemd
worden; ~rsi in qc, gehec1 in iets opgaan,
zich ergens in verdiepen.
perdl'blle, agg verliesbaar, wat licht verloren kan worden.
perdlglornata, m indecl perdlglorno, m dagdief, leeglooper.
perdlmento, m het verliezcn, vcrlies; verdoemenis, ondergang, verderf; ~ di
tempo, tijdverlies.
perdlncl! esclam wei drommekaters! deksels!
perdlo! bij God! waarlijk! waarachtig!;
soms ook: j andorie! deksels!
perdita, f verJies, schade, nadeel; 1" zwaar
bloedverlies; a ~ di fiato, totdat men
buiten adem raakt; a ~ d' occhio, zoover
het oog reikt.
perdltempo, m tijdverlies.
perdltore, m verliezer.
perdlzlone, f vedies; ondergang, verderf;
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verdoemenis; Gndare in ""', zijn onder·
gang, zijn verdcrf tegemoet gaan.
perdona'blle, agg vergeefelijk,
perdonanza, f het vergeven, vergiffenis.
perdonare, I vt vergeven, vergiffenis schenken; Dio ve 10 perdoni! God vergeve u de
zonde! II vi ~ a, verschoonen, verontschuldigen; sparen; ontzien; perdoni! pardon, neem mij niet kwalijk; non ~ ad eta,
sesso, condizione, geen leeftijd, kunne of
stand sparen; non perdonarla a qd, geen
verontschuldiging aannemen; per oggi il
tempo ce I' ha perdonata, vandaag he eft
het weer 't nog al goed met ons gemaakt.
perdono, m vergeving, vergiffenis, RK vergeving van zonden, aflaat; bedevaart
waaraan aflaat verbonden is; offerge1d.
perduellIone, f hoogverraad.
perdura'blle, agg duurzaam.
perduranza, t volharding.
perdurare, vi (lang) duren, lang stand honden, lang volhouden, volharden.
perdure'vole, agg duurzaam.
perdutamente, avV teugelloos, losbandig;
buitenmate, mateloos, hartstochtelijk,
tot dolwordens toe, buiten zich zelf.
perduto, p pass (van perdere) &aggvedoren;
vergeefsch; fanle ~, X achte.blijvcr;
uomo~, verlorcn,diep vcrdorven mensch;
buttarsi of darsi al (of per) ~, zich verloren geven; \vanhopen; a ~, a corpo ~,
onstuimig, blindelings, zonder nadenken;
per~, als een dolleman; zie ook perdere.
peregrlnare, vi ronddolen, rondzwerven.
peregrinazlone, f zwerftocht, 't reizen en
trekken; omzwerving op aarde.
peregrinltil, f vreemdheid; zonderlingheid;
vreemdelingschap.
peregrino, I agg vreemd, buitenlandseh; fig
eigenaardig, zonderling; uitstekend; II
sost m vreemdeling; pelgrim; reiziger.
perellino, m houten vaas voor kunstbloemen (op 't altaar).
perennare, vt vereeuwigen.
perenne, agg ~ overblijvend; voortdurend,
duurzaam; a ~ memoria, tot eeuwigdurend aandenken; monumento Pitl ~ del
bronzo, een gedcnkteeken dat hcchter,
duurzamer is dan brons.
perennltil, flange duur, bestendigheid, onvergankelijkheid; ~ 't overblijvend zijn.
perento, agg 1'1 verjaard, vervallen.
perentorio, agg peremptoir, beslissend, afdoend; onherroepelijk laatst.
perenzione, f 1'1 verjaring, ongeldig wording, peremptie.
perequazione, t gelijkmatige verdeeling der
belastingen, nivelleering drr salarisscn.
pereto, m perenboomgaard.
peretta, f peertje; met punten bezette peervormige bal die de onbercdcn rcnpaarden

periettamente
op den rug werd gebonden; peervormige
steen.
perfettamente, avv volkomen; zeker, best,
heel goed.
perfettl'blle, agg vatbaar voor volmaking.
perfettlvo, agg vervolmakend.
perfetto, I agg volmaakt; vlekkeloos, rein;
voltooid, volkomen, gereed; accordo - ,
I zuiver accoord; frutto - , volkomen rijpe
vrucht; insetto _, volkomen ontwikkeld
insect; II sost m asceet; zondeloos mensch;
(Gram) voltooid verleden tijd; pia che-,
meer dan voltooid verleden tijd.
perfezlona'blle, agg vatbaar voor volma·
king.
perfezlonamento, m volmaking, verbetering.
perfezlonare, I vt voltooien, afmaken; tot
volmaaktheid brengen; II -rsi, vr zich
volmaken, volmaakt worden; zich be·
kwamen.
perfezlone, f volmaaktheid, volkomenheid;
voortreffelijkheid; condurre a ,...." voltooien, ten einde brengen.
perfldamente, avv trouweloos, valsch.
perfl'dla, f trouweloosheid, valschheid.
perfldlare, vi hardnekkig, verstokt tegen de
waarheid ingaan.
perndloso, agg hardnekkig, ver,tokt, halsstarrig.
perfldo, agg trouweloos, valscll, arglistig;
zeer slecht.
perrine, alla -, eindelijk, ten slotte.
perrino, avv zelfs; tot dat, zoolang (als).
perforamento, m doorboring, perforatie.
perforare, vt doorboren, perforeeren, van
gaatjes voorzien.
perrorata, f ~ St. Janskruid.
perforazlone, f doorboring, perforatie.
pergamena, 1 perkament; oud handschrift;
omhulsel van het vIas op een spinrokken;
A
lantaam (glaswand) boven in koepel;
- di nobilta, adelsbrief.
pergamenato, agg perkamentachtig; perkament.
pergamo, m kansel, preekstoel.
pergola, f prieel; tuinpad 01 galerij met langs
latwerk groeiende wijnstokken.
pergolato, m rij wijnstokken; groote met
wijnstokken overdekte laan.
pergolese, m soort druif die langs latwerk
is opgebonden.
perla'nzlo, m ~ bloembekleedsels.
perlea'rdlo, m (Anat) pericardium, hartzakje.
perieardlte, 1
ontsteking van het hart-·
zakje.
perlea'rplo, m ~ vrucht-, zaadvlies.
Perlele, m III Pericles.
perleolare, I vt in gevaar brengen, storten;
aan den rand van het verderf brengen;
II vi gevaar loopen, in gevaar zijn, in verval geraken, in zijn verderf loopen.
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perl'eolo, m gevaar; pericoli imminenti, pI
dreigende gevaren; correre ,...." gevaar
loopen; 110n c' e ,...., che torni, er is geen gevaar, geen kans dat hij zal terugkeeren;
a tutto suo rischio e""", $ voor uw rekening
en risico; (prov) chi ama it - vi cadra dentro, wie 't gevaar bemint zal er in vergaan.'
perlcolone, m iem. die overal gevaar ziet.
perlcoloso, agg gevaarlijk, vol gevaar.
perlcra'nlo, m pericranium, schedelkapsel.
perleel, m pI omwoners.
perlelio, m !ill perihelium; zonnenabijheid
periferla, f omtrek.
[(der planeten).
periferlco, agg aan den omtrek, de buitenzijde liggend.
perlfrasare, I vi omschrijvingen gebruiken;
II vt omschrijven.
perl'frasl, f omschrijving.
perlfra'stleo, agg omschrijvend.
perlgeo, m !ill perigamm, dichtste stand van
een planeet bij de aarde; aardnabijheid.
® perlgliare, vi gevaar loopen., zich aan een
gevaar blootstellen.
® perl'glio, m gevaar.
® perlglioso, agg gevaarlijk.
perlmento, m het verga an, ondergang.
perl'metro, m omtrek.
perin eo, m bilnaad.
perlodare, periodegglare, vi zinnen bouwen;
lange ingewikkelde zinnen maken.
perlodlcamente, avv periodiek, met geregelde tusschenpoozen.
perlodlclta, 1 periodici teit, gerege Ide terugkeer.
perlildlco, I agg periodiek, geregeld terugkeerend; loglio - , tijdschrift; Irazione
periodica, repeteerende breuk; visite periodiclze, pl regelmatig herhaalde bezoeken;
II sost m tijdschrift, periodiek.
perl'odo, m omloop, rondgang; !ill om\ooptijd;
tijdruimte tusschen twee ziekteaanvallen; tijdperk, tijdvak; volzin; I
muzikale zin; periode; telkens terugkeerende cijfergroep eener repeteerende
breuk; J,. getijde (eb en vloed).
perlilsteo, perlilstlo, m (Anat) beenvlies.
peripatetico, I m aanhanger der leer van
Aristoteles, peripateticus; II agg peripatetisch.
perlpezla, f peripetie, plotselinge ommekeer,
ontknooping; peripezie, pllotswisselingen,
verwikkelingen, wederwaardigheden, wisselvalligheden.
perlplo, m omvaring v. e. werelddeel, ontdekkingsreis.
perlpneumonla, f
longontsteking.
perlre, vi vergaan°, omkomen, ten ondergaan, sterven; uitdrogen, verdwijnen,
verloren gaan; (prov) chi di coltel ferisce, di
coltei perisce, vrie met het zwaard omgaat,
zal door het zwaard vergaan.
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perl'sell, m Pl rondomschaduwigen, bewo- perme'ttere, I vt toestaan, veroorloven, verlof geven; permette? is 't gcoorloofd? met
ners der poolstreken.
uw verlof! II "'1'si, vr zich veroorloven.
perlseilplo, m pcriscoop (in loopgraven en
permlssl'blle, agg te veroorloven, toe te
onderzeebooten).
perista'ltlco, agg peristaltisch, wormsgewijs.
staan.
permlsslone, f verlof, vergunning.
perlstl'lIo, m L>. zuilengang, zuilenhof.
permlsslvamente, avv met verlof, toestemperltale, agg deskundig.
perltamente, avv ervaren, zaakkundig; desmingo
permlsslvo, agg veroorlovend, ecn toestemkundig.
peritanza, I schuchterheid, verlegenheid;
ming bevattend.
terughoudendheid, vrees.
permuta, I ruil; ver-, uitwisseling; verandeperltarsl, vr niet wagen, terughoudend zijn;
ring;
ruilverdrag.
permuta'blle, agg verwisselbaar, omzetbaar.
schuchter, verlegen, beschaamd zijn; di lare qc, iets niet durven doen, niet aan- permutamento, m verwisseling, omzetting,

*"

durven.

verandering, verruiling.

perlto, I m deskundige, expert; II p pass van permutare, I vt ver-, uitwisselen; ver-, omperire; III agg ervaren, zaakkundig, desruilen; veranderen, omzetten; verplaatkundig.
sen; II ""'rsi, vr van woonplaats veranperitoneo, m buikvlies.
deren; veranderen.
peritonlte, perltonl'tlde, I
buikvliesont- permutatlvo, agg om-, verruilend; ruil-.
steking.
permutazlone, f omruiling, verwisseling,
perltoso, agg beschaamd, verlegen, schuchverandering; verwisseling van woonplaats;

r

ter, bang, weifelend.
L>. door zuilengangen omgeven
gebouw.
perituro, agg vergankelijk.
perl'zla, I I bekwaamheid; ervaring, kennis;
2 schatting, taxa tie.
perlzlare, vt schatten, taxeeren.
perlzilma, m lendengordel; schaamtegordel
(der inboorlingen).
perla, f parel (ook fig); fig traan; perle di
numero, pl uitgezochte, even groote parelen; perle di Roma (of di Venezia) pl
glasparels.
perlaglone, I parelglans; parelkleur.
perlato, agg parelachtig, parelvormig; gepareld, parel-; met parels bezet; chiocciola perlata, parelmoerslak; orzo ,..."
parelgort.
perllna, I pareltje.
perlustrare, I vt doorzoeken; verkennen; II vi
een verkenningstocht ondememen.
perlustratore, m verkenner.
perlustrazlone, f doorzoeking, verkenning;
verkenningstocht.
permale, avv = per male, zie male.
permaloso, agg kwalijk nemend, prikkelbaar; argwanend.
.
permanente, agg permanent, blijvend, vast;
esel'cito ,..." staand leger; neve ,..." eeuwige
sneeuw.
permanenza, I duurzaamheid, voortduring,
permanentie; di ,..." blijvend.
permanere, vi voortduren, blijven.
permea'blle, agg doordringbaar.
permeablllta, I doordringbaarheid.
permesso, I m toestemming, verlof; permissie; un ,..., di quindici giomi, een verlof
van veertien dagen; con ,..." met uw verlof; II p. pass & agg ge~rloofd, veroorloofd, toegestaan.

perl'ttero, m

lotverwisseling; (wiskunde) permutatie,
verplaatsing.
pernetto, m spilletje, pinnetje.
pernice, I 3!' patrijs; occhio di ,..." I rose
muskaatwijn; 2 eksteroog, likdoorn.
pernlclona, I t. roodachtige pruim.
pernlclosamente, avv verderfelijk, schadelijk,
kwaadaardig.
pernlcloslta, f boosaardigheid, gevaarlijkheid.
pernlcloso, agg hoogst gevaarlijk, verderfelijk; kwaadaardig.
pernlclotto, m jonge patrijs.
pernio, perno, m spil"; pin, stift, scharnier;
steunpunt, zwaartepunt, middelpunt; 1voet van violoncel; X spil; ,..., della bilancia, mes, draaipunt van de weegschaal;
,..., della legge, grondgedachte van de wet;
,..., dell' uscio, deurhengsel; essere, stare in
,..." in evenwicht zijn.
pernottare, vi ovemachten, den nacht doorbrengen.
pero, m t. pereboom; pereboomhout.
peril, cong I derhalve, daarom, dientengevolge; 2 toch; evenwel, niettemin; omdat;
,..., ,..." evenwel, niettemin, echter; e periJ,
juist daarom; ,..., che, omdat; ma ,..." en
toch; nega ma l'ha detto ,...." hij loochent,
maar toch heeft hij het gezegd.
perocche, cong omdat, daar.
perondlno, m modeheertje, dandy.
perorare, I vi een redevoering houden; lang
en hoogdravend redeneeren; pleiten; II vI
bepleiten, opkomen voor.
perorazlone, f verdediging, eener zaak voor
't gerecht; verdedigingsrede; pakkend
slot eener rede, peroratie.
perossldo, m peroxyde.
perpendlcolare, I Iloodlijn; II agg loodrechtj
linea ,..." loodlijn.

perpendicolari ta
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perpendlcolarlta, I loodrechte stand.
perpendlcolarmente, avv loodrecht.
perpendl'colo, m schietlood, richtlood; loodlijn; a "'-', loodrecht.
perpetrare, vl!'t begaan, bedrijven, plegcn
(een misdrijf).
perpetrazlone, I volvoering, het begaan,
plegen van een misdrijf.
Perpetua, I huishoudster van cen priester
(naar de Perpetua uit Manzoni's Promessi
Sposi).
perpetuamente, avV altijddurend, voortdurend; ecuwig; lcvenslang.
perpetuare, I vt vcreeuwigen, doen voortduren, eindeloos rekken; ~ la stirpe, het
geslacht voortplanten; II ~rsi, vr eeuwig
voortduren, blijven bestaan, voortbestaan; it padre si perpetua nei figli, de
vader leeft in de kinderen voort.
perpetuazione, I vereeuwiging, 't doen voortbestaan, voortduring.
perpetuita, I voortduring, ceuwig voortbestaan; ecuwigheid.
perpetuo, agg altijdclurend, voortbestaand,
voortdurcnd, ccuwig; lcvenslang, doorloopend; in ~, voor altijd, voor 't geheele leven.
perplessita, I verwardheid, vcrslagenhcid,
radeloosheid.
perplesso, agg verslagcn, ontstelcl, vcrward,
radeloos.
perquando, m het wanncer.
perquirente, agg l' onderzoe kend, cloorzoekend.
perquisire, vt t'l cloor-, onclerzocken, nasporingen cloen.
perquisitivo, agg onclcrzockings-, doorzoekings-.
perquisizione, I !'t nasporing (gerechtclijk
ondcrzock); ~ per la casa (of domiciliare),
perrucca, I zie parrucca.
[huiszoeking.
persa, f ~ marjolein.
Persa, m (Pi: P"Ysi) Pers.
perscruta'bile, agg door-, navorschbaar.
perscrutare, vt door-, navorschen.
persecutore, m vervolger.
persecuzione, I vervolging; kwelling.
perseguire, perseguitare, vt vervolgen, nazitten, achterna loopen; ~ qd, iem. lastig
vaUen, vcrvolgen, kwellen, plagen.
Perseidi, f pi r~ Perseiden.
Perseo, m Perseus.
perseverante, p pres & agg volharclend;
standvastig, vast.
perseveranza, I volharcling, standvastigheid.
perseverare, vi vol harden, volhouden.
Persi, m pi W Perzen.
Persia, I Perzie.
persia, f ~ marjolein.
persiana, I jalousie, zonneblind.
persiano, I agg Perzisch; II P~, m Perzier;
per~isc4 (tHl), Nr3i.

persica, I ~ perzik.
persica'ria, I ~ perzikkruid.
perslcata, I perziken op water.
I Persico, agg Perzisch; Gollo ~, Perzische
2 persico, m ~ perzikboom.
[golf.
persino, avv zie perlino.
persist/mte, p pres & agg volhardend; standvastig, blijvend; dolore ~, aanhoudende
pijn.
persistenza, I volharding; bestendigheid, 't
voottduren.
persi'stere, vi ergens op aandringen, op
staan; blijven bij, niet toegeven, volharden, aanhouclcn; la piaggia persiste, de
regen houdt aan, blijft voortduren.
perso, I p pass v. perdere; 11 sost m donkerpurper, paarsachtig zwart.
persona, I persoon, mensch; persoonlijkheid;
staatsburger; (in verbinding met eene
ontkenning) niemand; lichaam, lijf; gestalte; ~ civile,!'t rechtspersoon; ~, prima, (Gram) ecrste persoon; pene a/Ilittive
della ,..." pi lichamelijke straffen; ha una
bella ,..." hij heeft een mooie figuur, mooie
gestalte; conoscere di "-', persoonlijk kennen; era alto di ~, hij was lang van gestalte; e lui in ,..." hij is 't zelf, in levende
lijve; mettere ,..." krachtig, £link worden;
non mi rispose,..." niemand antwoordde
mij; sostmere la ,..., di qd, iemands plaats
vervullen; in ~, in persoon, persoonlijk;
ogni "-', iedereen, alle menschen.
persona'ggio, m persoon, personage; (gewichtige) persoonlijkheid; persoon, rol (op
't tooneel), persoon (in roman), figuur (op
schilderij; lar un~, een rol vervullen, een
persoon voorstellen.
personale, I agg persoonlijk, personeel; tassa
"'-', personeele belasting; verba ~, persoonlijk werkwoord; 11 sost m I gestalte,
figuur; 2 persoonlijk inkomen, verdienste;
3 personeel; il "'-' insegnante, het onderwijzend personeel.
personalita, I persoonlij kheid; !'t rech tspersoonlijkheid; persoonlijke toespeling, persoonlijke beleediging.
personalmente, avv persoonlijk, in cigen persoon; zelf.
personcina, I kleine, onbcduidende persoon,
persoontje.
personegglare, vt iem. voorstcllen, de rol
spelen van ....
personificare, vt verpersoonlijken, personifieeren; vertcgenwoorcligen.
personificazione, I verpersoonlijking.
perspicace, agg scherpzinnig, helcler.
perspica' cia, I scherpzinnigheid, helderheid
van geest.
[klaarheid.
perspicuita, I doorzichtighcid, duidelijkheid,
perspi'cuo, agg doorzichtig, klaar, duidelijk.
perspirazione, I
lichte, bijna onmerkbare
~itwasemin~.
.

-r:

persuadente

522

persuadente, p pres & agg overredend, overtuigend; duidelijk, klaarblijkelijk.
persuadere, I vi overtuigen, overreden; bepraten; '" la volonta, invloed ui tocfenen
op den wi!; II ,--.,rsi, vr zich overtuigen
(van iets); voor zeker aannemen, gelooyen, overtuigd zijn; si persuade mezza, hij
is er maar half van overtuigd_
persuadl'bile, agg overtuigend, gemakkelijk
te overtuigen; raadzaam; klaarpersuasl'blle, agg gemakkelijk te overtuigen,
te overreden; licht over tc halen_
persuaslone, f overreding; overtuiging; vaste
meening, geloof; ,--., di se, zelfbewustzijn,
gevoel van eigenwaardc; a ,--., di qd, op
iemands aanraden_
persuaslva, f overtuigcnd talent, ovcrredingskracht_
persuaslvo, agg overtuigend, overredend;
forza persuasiva, overredingskrach t.
persuaso, p pass overtuigd, overreed; intimamente ,--." inwendig overtuigd_
pertanto, avv daarom, bijgevolg, deswege;
dus; non ,-....., niettemin.
pert lea, f staak, roede (stok en lengtemaat);
lange, dunne stok; F boonenstaak, lange,
dunne persoon_
perticare, vt met een roe de slaan; met de
roede meten.
perticatore, m helper van den landmeter.
pertichlno, m hulp-, reservezanger; kleine
zangrol.
perticone, m lange staak; Flange slungel,
boonenstaak.
pertinace, agg pertinacemente, avv hardnekkig, halsstarrig, cigenzinnig, stijfhoofdig.
pertina'cia, f hardnckkigheid, halsstarrigheid, eigenzinnigheid, taaiheid.
pertinente, agg zie appartenente.
pertinenza, f noodzakelijk, onmisbaar bestanddeel; toebehooren;
bijbehoorend
stuk; bevoegdheid.
pertrattare, vt afhandelen; grondig behandelen, afdoen.
pertuglare, vt een gat, opening boren.
pertu'glo, m gat, opening.
perturbamento, m stoornis, verstoring, opschudding, beweging.
perturbare, vt storen, vcrstorcn; hevig bewegen, in opschmluing brengen, hevig
schudden.
perturbato, p pass & agg verstoord, bewogen, ontsteld; onregelmatig_
perturbatore, m ,--.,trice, f (rust}verstoorder,
onruststoker.
perturbazlone, f storing, verstoring, verwarring; hevige gemocusaandoening; ontsteltenis; !!l afwijking, onregelmatigheid
in de baan (eener planed).
Peru, m Peru; balsamo del ,--." Peru-balsem;
'!''!Zfre un ,--.,! onnoemelijk vee! waard zijn.

pesatore

Peruglno, I m bewoner van Perugia; II agg
uva perugina, soort wrange, minderwaardige druif.
Peruvlano, I m Peruaan; II p,.."" agg Peruaansch; eorteeeia peruviana, f kinabast.
peruzza, f peertje.
pervenimento, m het aanlanden, aankomst.
pervenlre, I vi aanlallden, aankomen, komen; ~ wortel schieten, gedijen; toevallen, tc beurtvallen, komen aan (erfenis); ,--., a qe, komen, geraken tot iets, opklimmen tot, iets bereiken; II ,-....rsi, vr
toekomen; voglio quello ehe mi si perviene,
ik verlang datgelle wat mij toekcmt.
perverslone, t ontaarding, bederf.
perverslta, f verdorvenheid, slechtheid, ontaarding, perversi teit.
perverso, agg verkeerd, bedorven, verdoryen, pervers; tempo ,--." slecht weer.
perversore, m bederver, verleider.
pervertimento, m omkeering; verderving;
verwi!dering, 't bederven, slecht maken.
pervertire, I vt omkecren, verwarren, vcruraaien; bederven; slecht, verdorven maken; ,--., /' ordine della natura, de orde der
Ilatuur omkeeren; II '--"rsi, vr verdorven,
slecht worden.
[nig.
pervlcace, a.gg halsstarrig, koppig, eigenzinpervlca'cia, f hardrrekkigheid; koppigheid,
eigenzinnigheid.
pervlnca, f ~ maagdepalm.
pervlo, agg toegankelijk; open, bcgaanbaar.
pesalettere, m indecl briefweger.
pesaliquori, m indecl vochtwegcr.
pesamento, m het wegen, afwegcn.
pesamondl, m indecl wijsneus, weetal.
pesante, p pres & agg wegend; zwaar, drukkend; fig moeilijk, b('zwaarlijk, log; vervelend; aria ,--." drukkendc lucht; colpo ,--."
zware, harde slag.
pesantezza, t zwaartc, druk; drukking; logheid.
pesare, I vi gewicht hcbben; zwaar zijn,
wcgen; van gewicht, betcekcnis zijn,
waarde hebbcn; drukkell, terneerdrukken;
,--., alia mano, zwaar op den teugel zijn, hard
in den mond zijn (een paard); quanto pesa
questa pane? hoevecl wccgt dit brood?;
non pesa punto, hij weegt bijna niets;
questa mi pesa, dit drukt mij terneer, is
mij zeer onaangenaam; II vt wegen, afwegen; houden, stutten, tegenhouden,
dragen; bcoordeelen, schatten; ovcrwegen; ,--., Ie parole, zijne woorden wikken
en wegen; ,--., una persona, een persoon
schatten, beoordeelen; ,--., una risoluzione,
cen besluit rijpelijk overwegen.
pesata, f wegen; overweging.
pesatamente, avv weloverwogen.
pesato, p pass & agg gewogen; overwogen,
overlegd.
pesatore, m weger, waagmccstE'!:-,

pesatura
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pesatura, f het (af)wegen.
peso, I m zwaarte, gewicht O ; last, vracht;
pesca, f ~ perzik; lig blauwe plek, bui!, slag,
beteekenis, gewicht; verplichting, last;
stoot; pesce, pi blauwe kringen, rand en
peso ± f 2.50; pesi, pi openbare lasten,
om de oogen.
belastingen; il ~ dcgli anni, de last der
pesca, I vischvangst, visscherij; la piccola -..,
jaren; case di poco ~, dingen van weinig
de rivicrvischvangst; tornare con poca-..,
gewicht, beteckcnis; morto ~, dood gemet een slechte vangst terugkeeren.
wicht; pesi dell' orologio, PI gcwichten van
pescagione, I vischvangst.
de klok; riscontro di pesi e misure, ijk van
pesca'la, I vischdam, vischw2er; vischvijver;
matcn en gewichten; ,....., specilico, soortt,leidam, dam.
lijk gewicht; aver un ,....., sull' anima, cea
pescaiuolo, m waterkcering, slootje op bcrgdrukkende last op 't gemocd hebben; aver
h~lIing om 't afloopende water op te
due pesi e due misure, met twee matcn
vangen.

pescare, I vt visschen, visch vangen; fig opvisschen, opdoen, opvangen; begrijpen;
een kaart afnemen (in 't kaartspel); in
queslo discorso non c-i pesco nulla, van deze
redevocring bcgrijp ik Hiets; II vi visschen, het visschersbedrijf uitoefenen; ~
diepgang hebben; inzinken; -.. a londo,
tot den bodem, de kelu eener zaak doordringen; ~ nel torbido, in trocbel water
vissehen; ~ per sf., op zijn eigen voordeel
bcdacht zijn.
pescata, f vischvangst, vangst.
pescatore, m visscher; pescatori di coral/i, PI
koraalvisschers; pesce -.., SJ zceduivel;
-.. nel torbido, iem. die in trocbel water
vischt; uccello ~, is} ijsvogel.
pescatorio, agg visch-, visschers-.
pesce, m visch; uitgelaten woonl (in drukwerk door zetter); (Anat) opperarmpier;
Pesci, pi l!1 de Visschen (teeken uit den
Dierenriem); ~ di acqua dolce, zoetwatervisch; -.. d' aprile, Aprilvisch, Aprilgrap;
~ argentino, zeesnoek; -..; cane, haai; pesci
grossi, pi groote heeren; ~ di mare, zeevisch; ~ martello, hamervisch; mercato
del -.., vischmarkt; ~ sega, zaagvisch;
~ spada, zwaardvisch; non essere ne
carne ne ~, vleesch noch visch zijn, niet
weten wat men wil; dubbelzinnig zijn;
insegnar nuolar ai pesci, overbodig werk
doen; pigliare un (bel) ~, zich leelijk vergissen, er leelijk in loopen; vendere il ~,
in visch hanclelen; (prov) chi dorme nOli
piglia pesci, een slapende kat vangt geen
muizen, wie niet waagt, die niet wint.
pescecane, In (Pi: pescicani) i50 haai.
peschere'ccio, agg visch-, visschers-; barca
peschereccia, visschers boot.
pescheria, I vischmarkt, vischhal; vischpeschiera, t vischkaar.
[vangst.
pesclaiuola, I vischvrouw; vischketcl, vischpan.
pesciaiuo\o, m vischhandelaar, vischboer.
pescicoltura, t vischteelt.
pescioJino, m vischje; pescioline, pi katvisch.
pescive'ndo\o, m vischhandelaar, vischkoopesco, m ~ perzikboom.
[per.
pes coso, agg vischrijk; occhi pescosi, pi oogen
met blauwe randen, kringen.

meten, onrechtvaardig, partijdig handelen; comprare a ~, bij 't gewicht koopcn;
una cosa mi e di ~, iets is mij tot last, tot
cen bezwaar; non essere di ~, niet genoeg
wegen, het gewicht niet hebbcn; mettere
-.. ritto, vast besloten zijn tot iets, zich
niet van zijn plan laten afbrengen; portare
di ~ qc, iets in de hoogte houdend dragen,
vrij in de armcn dragen; rubare sui ~, bedriegelijk, slecht wegen; tornare a ~, zija
juistc gewicht hebbea; a ~ di carbone,
rijkelijk; a ~ d' oro, tegen hoogen prijs;
tegen goud opwegcnd; di ""-', zwaar, van

gewicht, wcgend; II agg zwaar, gewichtig,
zwaarwegend.
pessimamente, avv zeer slecht, op zijn allerslechtst.
pessimismo, m pessimisme.
pessimista, m pessimist.
pesslmo, agg slecht; uiterst, zcer slecht; vita
pessima, hoogst ongelukkig, cllendig
leven.
pesta, f spoor, voetspoor, voetstap; voetpad,
baan; la ~ dei cavalli, paardenpad, ruiterpad; hoefslag; lasciare nelle peste, iem.
in den steek laten, in de moeilijkheid
laten zitten.
pestamento, m het fijnstampen, fijnwrijven.
pestapepe, m indecl pepermolen; fig lummel.
pestare, vt stampen, stooten, wrijven; fijnstampen; tot poeder wrijven, stamp en,
malen; vertrappen (bloemen &); (op de
voeten) trappen; bont en blauw slaan,
toetakelen; ~ i piedi, met de v02ten
stampen, trappelen (van ongeduld, toorn);
~ qc nella mente, iets vast in 't geheugen
prenten; "'" l' orme di qd, in iem.'s voetsporen treden; "'" il pianolorte, op de
piano beuken, hameren; zie ook mortaio.
pestaruo\a, t hakmes (om worst te maken).
pestata, I het stampen, stooten, wrijven.
pestatore, m stamper, fijnwrijver; rammelaar (op de piano).
pestatura, f het stampen, stooten; het fijnwrijven.
peste, t pest; pesti!entie;. afschuwelijk~
stank; fig verderf, plaag; dtre Ie sette pesh
di uno, alle mogelijke kwaad van iem.
spreken; ce n' e Ie sette pesti, er is in overvloed van voorhanden.
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pestello, m stamper (in vijzel).
pesti'fero, agg verpestend, besmettelijk; verderfbrengend, heilloos.
pestilente, agg pestachtig, verpestend; goddeloos, slecht.
pestilenza, f pest; vuile, besmettelijke ziekte,
pestilentie; walglijke stank; verderf;
groot onheil.
pestilenziale, pestilenzioso, agg pestachtig,
verpestend; pestilent, verderfelijk.
pestio, m (Pi: pestii) aanhoudend, voortdurend stampen, stooten; gestampvoet,
getrappel.
pesto, p pass (van pestare) & agg gestampt,
fijn gewreven, gemalen, gestooten; occhio
"", blauw oog; viso ,.." bont en blauw geslagen gezicht; e buio pesto, 't is stikdonker; sentirsi ttttto "", een gevoel hebben
of men geradbraakt is.
pestone, m groote stamper; straatstamper.
pesucchiare, vi vrij zwaar zijn.
petacciuola, f ~ groote weegbree.
petalo, m ~ bloemblad.
petardiere, m X vuurwerkmaker.
petardo, m X petarde, springbus; voctzoeker.
petaso, m petasus, breedgerande rcishoed
der oude Gr.; ,.., alato, Mercuriushoed.
petecchiale, agg
gevlekt, vlek-, vlekkig
(uitslag).
pete'cchie, f pi
roode vlekken, koortsvlekken (nevenverschijnsel v. sommige
ziekten).
petimte, m verzo~ker, indiener v. e. verzoekschrift.
petit ore, m ,..,trice, f verzoeker; indiener van
een verzoek.
petitorio, m l't verzoek of eisch tot handhaving in een bezit.
petizione, f verzoekschrift, smeekschrift,
petitie; diritto di ,.." 't recht van petitie;
,.., di principio, pet i t i 0 P r inc i p i i,
't aanvoeren als bewijsgrond van iets dat
zelf moet worden bewezen.
peto, m wind; pigliar ,.." P opgeblazen,
hoogmoedig worden.
petonciano, m ~ eierplant, aubergine,
terong; fig lummel, sukkel.
petra'ia, f steenhoop; steengroeve.
petrarchesco, agg op de wijze, in den stijl
van Petrarca.
petricciolo, m ~ vrouwenmantel.
petriccuola, f steentje.
petrli~ra, f steengroeve; OJ steengeschut,
steenmortier.
petrificare, & zie pietrificare &.
petrino, agg steenen, steenachtig; fig verhard, verstokt.
petroliero, m ,..,iera, f petroleur; petroleuse
(in Parijs 1871).
petroli'fero, agg petroleumhoudend, petroleum-.
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petta

petrolio, m petroleum.
petronciano, m zie petonciano.
petrose!lo, m ~ peterselie.
petroso, agg steenachtig, steenig.
pettabotta, fborstharnas; schouderstuk (voor
musket).
pettata, f stoot met of tegen de borst; moeilijke stijging, steile helling.
pette'gola, f babbelkous, theetante, kwebpettegolare, vi kletsen, babbelen.
[hpJ.
pettego\ata, f geklets, gebabbel.
pettego\eggiare, vi zie pettego/are.
pettogo\ezzo, m vrouwengeklets, gebabbel.
pette'go\o, I agg babbelzick, kletserig; II
sost m kletskous, babbelaar.
pettiere, petm~ro, m }, roodborstje.
pettignone, m schaamheuvel, Venusheuvel.
pettina, f borststuk van hemd.
pettina'io, m kammenmaker, -verkooper.
pettinare, I vt kammen; hekelen (vIas, hennep); fig sicrlijk afwcrken; ,.., qd, iem.
terdege hekelen; over den heke1 halen; II
-..,rsi, vr zich karnmen.
pettinata, f streek, haal met de kam; het
vluchtig kammen; jig uitbrander, standje;
veeg uit de pan.
pettinatore, m hekelaar; kammer; haarkunstenaar, coiffeur.
pettinatorio, agg bijtend, heke1end, sarcastisch.
pettinatura, f het kammen, opmaken der
haren; kapsel, haardracht; 't wol-, vlaskammen.
pettine, m kam; weverskam; hekel (voor
vIas); I' plectrum; kammossel; parer di
camminare su' pettini da lino, doen alsof
men op naaldenpunten loopt; (prov) tutti
i nodi vengono al ,.." aIle kwaad wordt
eens gestraft.
pettinella, f fijne kam, stofkam; aalgecr,
elger, vischsteker.
pettiniera, f kammendoos; kapdoos; kaptafeltje.
pettinino, m zakkammetje.
pettino, m borststuk van hemd.
pettirosso, m roodborstje.
petto, m borst; boezem; fig hart, gemoed,
zin; moed, durf; borststuk, borst (v.
hemden &); plastron; borstrlem (v.
paardentuig); ~ di polio, kippeborst2;
aver al ,.., un bambino, een kind aan de
borst hebben; mettersi una mano al ,.." de
hand op de borst leggen, opcnhartig
spreken; pig/iare uno per il ,.." iem. bij
de borst pakkcn, iem. bet mes op de keel
zetten; scuotere i petti con la eloquenza, de
gemoederen door zijn welsprekendheid in
beroering brengen; stare a ,.., con un aUro,
de vergelijking met een ander kunnen
doorstaan; stare a ~ d' alcuno, tegenover
iem. staan; tenere a,."" in ,..", iets voor zich
houden, iets niet zeggen; nei pericolf ci
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vuole ,....,. bij gevaar moet men durf. moed
hebben; a,...., a ,....,. borst aan borst. recht
tegenover elkander; in ,....,. in petto. in
den zin. bij zichzelf, achterwcge.
pettobianco. m ~ zwarte zecstem.
pettorale. I agg borst-; summier (vonnis);
pasticche pettorali. pi borstbonbons; II
sost m borstriem; borsthamas; borstmiddel; borstlap (der Joodsche priesters).
pettoreggiare. I vi met de borst tegen elkaar
loopen; II ,.....".si, v recipr elkaar ontmoeten; met elkaar in tegenspraak komen.
pettorina. I bustchouder.
pettoruto. agg met hooge borst. trots. opgeblazen.
petulante, agg aanmatigend. veeleischend,
overmoedig.
petulanza, t aanmatiging; overmoed.
petu'nia, I ~ petunia.
peucedano, m ~ varkenskervel.
pe'vera, I houten trechter, wijntrechtcr.
peverella, I peverello, m ~ boonenkruid.
peza, I sleepnct. grondnet.
pezza, I stuk stof, stuk goed; lap (om Ideeren te verstellen); luier (v. kinderen);
banddoek; geldstuk; ,...., gagliarda, IZl
dwarsbalk in wapenschild; levare dalla ,....,
un abito, een cos tuum van 't stuk snijden,
van nieuw laken maken; vendere a ,...."
slechts bij geheele stukken (niet bij den
meter) verkoopen; a ,...." veel later, na
(of over) langen tijd; a gran""", verreweg,
voor 't grootste gedeelte; ,...., la, lang
geleden.
pezzalana, t groote wollen luier.
pezzame, m hoop scherven; stukken biksteen; stukken leer.
pezzato, agg gevlekt, bont (v. paard en
hond).
pezzente, I agg bedelend; II sosl m bedelaar.
schooier.
pezzetta, I lapje, kompresje; poctslapje; .......,
di Levante, poetslap, poetswol.
pezzetto, m stukje.
pezzo, m stuk, brokstuk, gedeelte; stuk
hout, houtblck; stuk geschut; damschijf,
schaakfiguur; pezzi antichi, pi oudheden,
brokstukken van oude beelden; ......., d'
artiglieria, X stuk geschut; ......., d' asino, groote ezel; un buon (of un gran) ......."
lange tijd; ......., da campagna, X veldstuk;
,...., grosso, invloedrijk, aanzienlijk man;
groote oome; pezzi d' una macch-ina, pi
dee1en van eene machine; ......., d' uomo, cen
stevige kerel; andare in pezzi, in stukken
vallen; tagliare a pezzi, in stukken houwen, snijden; in de pan hakken (een leger);
un ,...., la, da un ......." lang geleden; a pezzi e
bocconi, bij stukken en brokken; per un
,...." sedert eenigen tijd; lutto d' un ,..." uit
een stuk.

pezzolata, I een zakdoek vo1.
pezzolina, t kleine zakdoek.
pezzone, m groot stuk.
pezzuola, t doekje; zakdoek; verbanddoek;
,...., da colio, halsdoek.
piacciaddio, m (Pi: ,....,dii) F slecht, angstverwekkend voorval, vrces, angst.

piaccianieo, m langzaam, traag, log persoon;
treuzelaar.

piaccichi'ccio, m straatvuil; klcdderboe1.
piaccicoso, agg pappig, slijmerig, kleverig;
bocca piaccicosa, kwijlmond.
piaccicotto, m vuilc pap; fig lapwerk, slecht
uitgevoerde herstelling.

piacente, p pres (v. piacere) & agg aangenaam, welgevallig, innemend, lief.

piacere, I vi behagen, bevallen, aanstaan,
aangenaam zijn, genoegen doen; come vi
piace, zooals gij wilt, het u behaagt; come
mi pare e piace, zooals mij goeddunkt en
behaagt; come a Dio piacque, zooals 't
God belieft; piacesse a Dio! gave God!
piaccia a Dl:0! dat verhoede God! II
,...,rsi, vr genoegen vinden, behagen
scheppen (in); III sost m welgevallen, genoegen, verrnaak; lust, vreugde; verlaugen, wensch; smaak, zin; minuli piaceri,
pi zakgeld, kleine uitgaven; uomo dei
suoi piaceri, vcrmaakzuchtig, genotlievend man; che ,...,/ wat een blijdschap!
aver"""" del mal degli altri, zich verhcugen
in het Iced van andercn; essere pi ,...,
d' alcuno, iem. ter wille zijn; laccia il
,..., suo, handel naar welgevallen, doe zooals
gij verkiest; fammi il r-J di ... , doe mij het
genoegen om ... ; a ......." naar believen, naar
welgevallen.
piacerino, m klein genoegentje.
piacerone, m groot genoegen; groote gunst.
piace'vole, agg aangenaam, vermakelijk,
innemend; vroolijk, grappig; onderhoudend.
piacevoleggiare, vi aangenaam, bcminnenswaardig, vroolijk, prettig, grappig, onderhoudend zijn.
piacevolezza, I beminnelijkheid, vroolijke,
aangename aard; aangenaam, prettig
gezegde.
piacevolmente, avv aangenaam, prettig, onderhoudend.
piacevolone, I agg zeer vroolijk, grappig,
prettig; II sost m vroolijk, opgeruimd
mensch.
piacimento, m welgevallen, believen; verlangen, wensch; a mio, tuo,...." naar mijn,
uw believen.
piaga, I open, etterende wonde; fig plaag,
ongeluk; F lastig, onuitstaanbaar persoon, plaag, plaaggeest; Ie cinque piaghe di
Cristo, de vijf wonden van Christ us; metter il dito sulla ,..." den Yinger op de wond
leggen; de kwaal aanwijzen; (prov) il
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medico pietoso fa la -- puzzole1Jte, zachte
heelmeesters maken stinkende worden.
piagare, vt verwonden, een wonds toebrengen.
piaggeria, t vleierij, flikflco erij.
pia'ggia, t zachte glo:>;ing, daJing, stijging;
zacht afloopende kust; strand; a1Jdare ,....,
- , langs het strand varen.
piaggiamento, m vleierij, pluimstrijkerij.
piaggiare, I vi langs de kust varen; naar den
mond praten, vleien; pluimstrijken; II vt
vleien.
piaggiata, t kuststrcek.
piaggiatore, m ,....,trice, f vleier, stroopsmeerder, -ster.
piaghetta,piaghettina, f wondje, lichte wond.
pia'gnere, & zie pia1Jgere &.
piagnisteo, m het beweenen der dooden (bij
de Ouden); gegrien, aanhoudend geween.
piagnone, m huilebalk; betaald klager,
weener; Piagnoni, pi III aanhangers van
Savonarola in Florence.
piagnucolare, vi grienen, drenzen.
piagnucolio, m gegrien, gedrens.
piagnucolone, m dreinerig kind, huilebalk.
piagoso, agg vol wonden, mzt wonden bedekt.
plalla, t schaaf.
pialla'cclo, m ruwe kant van plank; for·
neerhout voor 't beleggen van meubels,
fineer; graszode.
piallare, vt schaven, gladschaven.
piallata, I het afschaven; streek met de
schaaf.
plallatura, f het schaven, afschaven.
plallettare, vt met het strijkhout gladstrijken (muren).
plalletto, m kleine schaaf; strijkbord.
plallone, m ~ voorlooper, reeschaaf.
plamente, avv vroom, godvruchtig.
plana, t breede, korte balk; plank, vensterpost; vloerrib, zolderrib; dakrib; vlak
tuinbed; vlak, plat land; ..t. Jigger, boordplank; oogtand (v. paard).
planale, m vlak stuk land.
planamente, avv stilletjes, zachtjes.
planare, vt vlak maken, effenen, pletten;
planeeren (metaal). •
planato'lo, m ~ planeerhamer.
planatore, m planeerder.
planatura, t het planeeren, gladmaken van
metaal.
planegglare, vi effen, vlak zijn (terrein).
planella, t slof, muil, pantoffel; tegel, plavuis; III ~ platte stormhoed.
planerottolo, m trapportaal.
planeta, I m (Pi: pianeti) Ii! planeet; II,...."
I kazuifel (misgewaad).
planetlno, m kleine planeet, asteroide.
planezza, t vlak; vlakke zijde; effen-, vlakheid; jig gladheid; rust; zachtheid; gewakkelijkheid.
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planlorte, m zie pianojOrte.
plangente, p pres & agg weenend, treurend;
salGio (of salice) - , If. treurwilg.
pla'ngere, I vi I weenen, schreien; 2 janken,
huilen, grienen; 3 slaan (v. nachtegaal);
jig treuren, leed ondervinden; ..... a cald'oeeM (of a ealde laerime), bitter weenen,
heete tranen schreien; il jumo ci jaeeva - ,
de rook bracht tranen in onze oogen; it
cuore ci piange di una cosa, het hart
breekt van iets; quet vestito gli piange
addo5so, dat kleedingstuk staat hem zeer
slecht; II vt beweenen; betreuren; beklagen; ,...., una persona, een persoon bewe~
nen, treuren overiemands dood; I11......"s~,
vr zich beklagen, leed, pijn ondervinden.
planglucchlare, vi een beetje huilen.
piangoloso, agg huilerig, drenzerig; klagend.
planlglano, I agg de vlakte betreffende; II m
vlakte-, plattelandsbewoner.
pianino, agg zacht, stil; parlate un po' piu - ,
spreek wat zachter; pian "', zeer zacht,
zeer stilletjes.
planista, m pianist, pianospeler.
piano, I agg vlak, effen, glad, plat; jig duidelijk; begrijpelijk; l' zacht, stil; jigura
piana, vlakke platte figuur; messa p",,!,na,
stille mis; piana terra, vlakke grond; nmanere in piana terra, in de grootste armoe de verkeeren, op de straat gezet worden; aUa piana, eenvoudig, gemakkelijk;
gladweg; II avv gemakkelijk; stiI, zacht;
langzaam; /accia '""", wees voorzichtig,
langzaam aan; parla "', spreek zacht;
posa ,....,/ voorzichtig (te behandelen)!
(opschrift op kisten &); (prov) -- a ma'
passi, haast u langzaam; chi va ..... va sano
(e va lontano) , langzaam gaat zeker; III
sost m vlakte; het plat (v. d. tafel); platte,
vlakke kant; vlak, plank (in kast); A
plan, platte grond; begrooting van kosten; bestek; plan, ontwerp; verdieping (v.
huis); laag, ondergrond; l' piano; un'" di
jogUe, een laag, ondergrond van bladeren;
'" delletto, de beddeplanken; net van het
bed; ,...., nobile, eerste verdieping, bel
eta g e; projessore di "', piano-onderwijzer; pian terrena, begane grond, verdieping, gelijkvloers; abitare a ,...." gelijkvloers, in de beneden verdieping wonen;
mettere qc daUa parte del """',iets op den
platten, vlakken kant leggen; in --, in
vlakke, liggende houding; plat; mellilo in
,..." leg bet plat, vlak neer.
pianoforte, m l' piano; - a coda, l' vleugel.
planoro, m hoogvlakte.
planta, j plant, gewas; voetzoel, schoenzool;
plan, platte grond (van gtbouw, stad);
scarpa a "', afgetrapte schoen; lar la "',
of leva,. di ,...." een platte grond teekenen,
een plan ontwerpen; jar qc di '" (of di
sana _), iets geheel van voren at aan be-
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ginnen; inventar qc di sana '"""', iets uit zijn
dl,lim zuigen, geheel verzinnen; di prima
- , bij het eerste ontwerp.
planta'gglne,! It. weegbree.
plantaglone, ! het planten, beplanting,
aanplanting; plantage.
plantamento, m het planten, aanplantcn.
plantare, I vt planten, beplanten, aanplanten; plaatsen, zetten, leggen; X opstellen
(kanonnen); neergooien; vcstigcn; F in
den steek laten, laten zitten; ha piantato
il banco e i burattini (of capra e cavoli), hij
heeft alles in den steek gelaten; - carote,
kletspraatjes vertellen; - gli occhi su un
punto, de oogen op een punt vestigen; in terra un palo, een paal in den grond
slaan; - un pugno a qd, iem. cen vuistslag
geven; ~ una ragazza, een meisje in den
steck laten; II -rsi, vr zich vestigen,
neerzettcn.
plantastecchl, m indecl (schocnmakers)els.
plantata, ! beplanting, rij planten, boomen.
plantato, p pass & agg geplant, gegrocid;
ben - , goed, krachtig gebouwd.
plantato'lo, m pootstok, planthout, plantijzer.
plantatore, m planter; ,.., di carote, praatjesmaker, bluffer; - di dadi, valsehspeler.
piantatura,! het planten; planttijd.
plantazlone, I zic piantagione.
plantel\a, ! bui tenzool.
planterella, I plantje, jonge plant.
planterreno, m bcnedellverdieping, verdicping gelijkvloers.
plantlcella, planticina, ! plantje.
planto, I p pass van piangere; II sost m geween, geklaag; tranen; fig leed, pijn; dare
in dirotto ,.." in luid geween uitbarsten;
disfarsi in ,.." in tranen wegsmelten; far
il ~ di qc, iets als verloren bcschouwen.
plantona'la, I plantona'io, m boomkweekcrij.
plantonare, vt I verplanten (stekken); 2 doen
bewaken (door cen planton).
piantone, m It. stck, loot; X planton, bewaker.
plantorlso, m half lachendc, half weenellde
stemming.
planura, f vlakte.
plare, vi piepen (v. vogels).
piastra, f plaat; OJ hamasplaat, hamas;
piaster (geldstuk); piastre di carazzatu1a,
PI X pantserplaten; "-' della serratura,
slotplaat.
plastrella, ! plaatje, plat stcentje; werpschijfje.
plastrello, m pleistHtje.
plastrl'cclo, m smeersel, mengsel, mengelmoes.
plastrone, m groote plaat; borstharnas;
borstlap (bij 't schcrmm).
piatlre, vi cen proces vocren, proeedeeren.
pi~to, 111 twist; proces, gcding.

piazzeggiare

platta, f platboomdc schuit, platte schuit ..
plattaforma, f platform; baleon (op tramrijtuig &); X (kanon)bedding; draaischijf
(voor loeomotievm); politiek partijprogramma.
platta'ia, f bordenrek; bordcllkool'vrouw.
piatta'io, m bordenkoopman.
plattello, m bordje.
piatteria, f vaatwerk, tafelservics.
plattlno, m gebak-, dcssertbordjc; sehoteltje.
platto, I agg plat, vlak; afgeplat; plat op
den grond, ncergedoken; fig eenvoudig;
di ~, met het plat van de kling; II sost m
(plat) bonl; schotel'; gerecht; jaargeld,
lijftocht, tafclgeld; schaal (v. balans); het
plat van een degen &; piatti (turchi), pi
.r- bekkens; ~ caldo, warme schotel; '"-' di
compenso, in der haast gereed gemaakt
gerecht; _ del eomplimento, extra schotel
(bij feestelijke gelegenheden); un '"-' di
fagiuoli, een bord boonen; - nazionale,
nationaal gerecht.
pla'ttola, ! bakkerstor, kakkerlak; ook:
platluis.
plattonare, vt met het plat van den degen
(sabel) slaan.
piattone, m I groot bord; groote schotel; 2
platluis; fig langzaam, traag persoon.
piazza, f plein, marktplein; open plek in
bosch; kale plek (op 't hoofd); handelsplaats; markt; gepeupel, menigte; X versterkte plaats, vesting (ook '"-' lorte);
plaats; "-' d' arme, paradeplaats, exercitieplaats; "-' del bastimento, J, tusschendek; aPPlausi di "-', tocjuichingen van de
menigte, van het yolk op straat; colonnella di "-', kolonel, plaatselijk commandant; costumi da ~, straatmanieren; '"-'
dell' erbe, groentenmarkt; maggiore di "-',
plaatsmajoor; prezzo della "-', marktprijs; far '"-', plaats maken; far ~ pulita,
schoon schip maken; rnisbruiken; uitroeien; alles ope ten &; far bella la '"-', opzien, een oploop verwckken; quel ehe fa la
~, wat de markt doet, wat de prijzen
zijn; per quel che fa la - , de verhoudingen, de tijdsomstandigheden in aanmerking nemende; mettere, portare una cosa
in _, iets op straat brengen, aan de
groote klok hangen; la - stringe, het
geld is schaarsch.
plazzaluolo, I m marktventer; fig gemeen,
ordinair mensch; II agg straat-, van de
straat; elaquenza piazzaiuola, straatwclsprekendheid.
plazzale, f groote plaats; exerci tieveld.
piazzata, ! volksdraak, derderangstooneelstuk; straatschandaal, straatrumoer; kale,
verschoten plek in goed.
piazzeggiare, vi op de pleinen ell ~traten
rondloopen, luieren.
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plazzetta, f pleintje. klein plein.
plazzuDIa, I klein pl~in.
plea, t 10 eks ter.
plead6r, m lansvechter bij stierengevecht.
pleea, I I piek. spies; 2 piekenier. piekdrager; 3 wrok. pik. twist; hardnekkigheid.
eigenzinnigheid; picche. PI schoppen in 't
kaartspel; lante di picche. schoppenboer;
fig belachelijk man. die zich gewichtig
voordoet; schaap in leeuwenhuid; contare
quanta it lante di picche. niets waard zijn;
lare a ~. met elkaar wedijveren; mettere a
- qd. iem. prikkel en. boos maken; rispondere picche. een weigerend antwoord
geven.
plecante, p pres & agg stekend. bijtend.
stekelig; prikkel end. gekruid. geestig.
scherp; parole piccanti. pi bijtende.
scherpe woorden; vino ~. pikante. prikkelcnde wijn.
plccare, I vi prikkelen; bijten. branden; II
-rsi. vr halstarrig. eigenzinnig zijn; zich
inbeelden. zich laten voorstaan op; ~rsi
con qd. zich in strijd met iem. inlatcn. met
iem. wedijveren.
plecata, f steek met een piek.
plcche, f PI schoppen; zie picca.
plcche, m pique. soort katoenen stof.
picchegglare, vt door scherpc. bijtende woorden beleedigen. prikkclen.
piechettare, I vt stikken (zoomen); afpalen
(met piketten); II vi met een streek op de
viool een reeks staccatotonen uitvoeren.
pleehettato, agg gestikt; gezoomd; gespikkeld; note picchettate. PI J staccatotonen.
afgestooten noten.
plechetto, m piket(paaltje); X piket. wacht;
kleine troep (als geleide); piket(spel).
picchlamento, m het aankloppen, kloppen.
plechlante, m gehakt (vleesch); hache.
piechlapetto, m schijnheilige. femelaar.
plechlare, I vi slaan. kloppen. aankloppen;
chi e che picchia? wie klopt daar? ~ i
piedi in terra. met de voeten op den grond
stampen; fig ~ agli usci. loopen te bedelen; II vt slaan. kloppen; afranselen. een
pak slaag geven; III ~rsi. v recipr elkaar
slaan. elkaar afranselen.
pleehiata, I slag. stoot. schop; het aankloppen; lig slag. ongeluk.
plcchlato, agg gespikkeld. bont.
plechlere, m piekenier.
plcchlerellare, vi & vt met den punt-, bosseleerhamer bewerken.
plechierello, m beeldhouwershamer, punthamer.
pieehlettare, vt met een spits werktuiglichte
slagen geven; prikken. gaten maken; bespikkelen; spatten (bladeren op papier &).
pleehlettato, agg gespikkeld.
picchiettatura, f spikkeling, spikkels.
pi'echio, I "" 4et l>loppen, geklop aan ce

piccolo

deur. klop; klap. tiki 2 10 specht; - muraiuolo. muurkruiper. muurklimmcr; muratore. blauwe specht. boomklever;
stiacciare come un - . woedend worden.
opvliegen; di~. met een bons; in ttn ~ of
tutto d'ult '""""', in eens. met een slag.
picchio, m aanhoudend geklop.
plcchiolare, vt spikkelcn. sprenkelen.
plcehione, m oud-Lombardijsche munt (±
15 cent waarde).
picchi6tto, piechi6ttolo, m deurklopper; houten hamer.
pi'ccia, I rij aan elkaar vastzittcnde broodjes &.
piecineria, f kleingeestigheid. bekrompenheidi kinderachtig gezegde.
piceinlno, m kleine; povero - che hail wat
scheelt er aan. arme kleine?
plccino, m I agg klein. nietig; kinderachtig.
kleingeestig. bekrompen. onnoozel; animo
'""""'. bekrompen geest; vino - . lichte wijn;
andare - . gebukt loopen (bij de jacbt);
diventaT picein "'. zeer klein. kleinmoedig
worden; II sost mkleille; jongen; jong (van
dieren); su - ! komaan mijll jongen.
pieciolato,agg ~ gestceld.
plccioletto, agg heel klein. nietig.
picciolezza, f zie piccolez~a.
pl'cciolo, I agg zie Piccolo; in picciol tempo. in
korten tijd; II sost m oud Florentijnsche
. pasmunt; non aver un ......... geen duit bezitten.
picciona, f 10 (wijfjes)duif.
plcclona'la, f duiventil. duivenhok; F klein
kamertje. zolderkamertje; engelenbak.
schellinkje. hoogste galerij (in schouwburg).
piccloncino, m jonge duif. duifje.
piccione, m 10 duif; knieschijf. kniestuk (v.
geslacht vee); '" salvatico, ringduif. houtduif.
picciu610, m ~ steel. stengel; oog. gcdeelte
van een overtrokken knoop waarmede
deze aangenaaid wordt.
picco, m bergspits. piek; J,. gaffel; ~ pikhouweel; andare a ......... .i. naar den kelder
gaan. vergaan; mandare a ........, in den
grond boren; (tagliato) a ......... loodrecht,
steil.
piccoletto, agg kleintjes, aan den kleinen
kant.
plceolezza, I kleinheid, geringheid, onbcduidendheid; kleinighcid; kleingeestige
handelwijze. kleingeestigheid; onnoozelheidi ........ d' animo. kleinzieligheid; ........ di
mente. bekrompenheid.
piccollno, I agg zeer klein, nietig; II sost m
zeer klein kind.
pi'ccolo, I agg klein. gering. onaanzienlijk;
il ........ commercia. de kleinhandel; polso - .
zwakke pols; vino ......... lichtc wijn; II sost m
het kleine, kleinbcidi kleine, jongen,
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kind; man van geringe afkomst; de kleine
luyden; camerata dei piccoli, G> de klas
der kleintjes, laagste klasse; da ~, van
kleins af aan.
piccone, m ~ pikhouweel, houweel; groote
piek.
picconiere, m houweelwerker; schansgraver,
sappeur.
piccosa'ggine, f prikkelbaarheid, lichtgeraaktheid.
piccosetto, agg kregel, ki tteloorig.
piccositii., t zie piccosaggine.
piccoso, agg I prikkelbaar, lichtgeraakt; 2
eigenzinnig, koppig; twistziek.
piccozza, I ~ dissel, bijlhamer; stok met
ijzeren punt en houweel (der bergbeklimmers), alpenstok.
pi'cea, f ~ spar.
pl'ceo, agg pek-, pik-; pikzwart.
plcrato, m picraat, prieinezuurzout.
pidocchleria, f gierigheid, krenterigheid.
pldocchlno, I m luisje; II agg zeer klein.
pldocchlo, m luis; ~ di mare, waterwants;
'-' riunto (of rivestito), parvenu, O.-W.er;
uno scorticherebbe il ~ per venderc la pelle,
iem. is zoo gierig als de nacht.
pidocchioso, agg volluizen; fig gierig, krenpie, m zie piede.
[terig.
pledatterra, I indecl optrekje, pied-it-terre.
plede, (of pie) In voet (v. menschen, v. voorwerpen); poot (v. ctieren, meubels); voetstuk, voet; voet (als lengtemaat); versvoet; voet, levensstandaard; ~ d' asino,
~ look-zonder-look, lookraket; '-' colombino, ~ fijne ooievaarsbek; ~ dritto, A
sehoorbalk; ~ di gallo, ~ robertskruid;
'-' di leone, ~ vrouwenmantel, leeuweklauw; ~ di lepre, ~ hazepootje; '-' della
lucerna, voet van de lamp; '-' piatto,
platvoet; ~ di porco, stok met ijzeren
haak, klauw; ritratto in piedi, portret ten
voeten uit; .-.- storto, horrelvoet; piedi
della tavala, PI pooten van de tafel; aizarsi
in piedi, opstaan; una cosa va pe' suoi
piedi, iets gaat vanzelf, IlCeft zijn normale verloop; aver ~, vasten voet hebben gekregen; balzare in piedi, opspringen;
battere i piedi, met de voetcn stampen;
cadere a' piedi d'uno, iem. te voet vaUen;
cascare in piedi, F op zijn pootjes tereeht
komen; essere in piedi, staan, op de been
zijn; essere (of tro1:arsi) nei piedi di qd,
in iemands schoenen staan, zieh in
ieman<1s plaats bevinden; latta co' piedi,
zeer sleeh t ui tgcvoerd; mandare (of mettere) uno ne' propri piedi, icm. in zijn naam,
in zijn plaats zenden, iem. afvaardigen;
mettere ~ a terra, den voet aan wal zetten;
pestare i piedi, stampvoeten; pigiiar (of
prender) ~, vasten voel krijgcn; puntare i
piedi, zich sehrap zetten; rifarsi da '-', van
onderen af aan beginnen; rimanere a
11'ALIA<l.NSCJl.
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piedi, te voet moe ten gaan, niet kunncn
meerijden; fig geen geluk hebben, in de
soep, in de modder blijven zitten; saltare
a Pie pari una. dilficoltll, licht over een
moeilijkheid heenstappen; tenere i piedi in
due staffe, op aUes voorbereid zijn; tornare
in piedi, de vroegere kracht herkrijgen,
weer op de been komen; a ~, te voet;
onderaan, aan den voet; a pie di pagina;
aan den voet der bladzijde; a Pie fermo,
onbeweeglijk; a ~ libera, op vrije voeten;
a Pie pari, met beide vocten tegelijk; vlot;
a Pie zappa, hinkend; fig met tc",enzin; da
capo a piedi, van top tot teen; in ~, op de
been, op zijn voeten; staande; in punta di
piedi, op zijn teenen; ~ innanzi ~, voetje
voor voetje; su due piedi, terstond; sui ~ di
guerra, op voet van oorlog; (prall) il piu
carta rimane da ~, het hinkende paard
komt achteraan.
pledica, 1 zie pietica.
piedlno, m voetje.
piedlstallo, m piedestal, voetstuk; met/ere
sui ~, ophemelen.
pillga, f vouw; inslag, omslag; plooi, kreukel; fig plooi, wending, keer; pieghe, pi
drapeering, plooiing, val der gcwaden (op
schilderijen 01 aan beeldhouwwerk); ~
falsa, valsche vouw of plooi; lIestito che e
tutto pieghe, een kleedingstuk vol plooien,
vol kreukel,,; aver fatto la~, een gewoonte
(nu eenmaal) aangcnomen hebben; prendere (una) buona ~,een goeden vorm aannemen; een goeden keer. een gocde wending nemen.
plega'bile, agg plooibaar.
piega'ccia, f valsche plooi.
plegamento, m het vouwen, het plooien; het
buigen, ombuigcn; glooiing; ~ della. voce,
stembuiging; overgang in een anderen
toon.
plegare, I vt vouwen, plooien; toevouwen,
toeslaan; dichtvouwcn, sluiten (een brief);
opvouwen (een tafellaken, kleeren); buigen, ombuigen; doen buigen (iemand);
overredcn, brengen tot; ~ il capo (of la
Ironic), het hoofd buigen, zich onderwerpen; ~ i ginocchi (of Ie gmocchia), de
kniei'n buigen2; ~ ie mani, de hande~
vouwen; ~ Ie vele, .t de zeilen reven; II V1
overhellen, overbuigen; op Mn zijde liggen (schip); ombuigen, omslaan; X terugwijken; vetturino, piega a destra! koetsier,
sla reehts om! ii faniino piego troppo
siretio, de jockey nam zijn draai te kort;
III ,-,rsi, vr buigen, ombuigen; doorbuigen; zich krommen; fig zich buigen, zich
pJooien, toegevcn; ~rsi a, zich wijd~n
aan, zieh toeleggen op; ~rsi alia studto,
dch met ernst aan de studie wijden.
plegata, 1 buiging, kromming, bocht.
plegato, p pass & agg gevouwen, ge bogen,
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gekromd; krom; a malli piegate, met gevouwen handen.
plegato'la, t buigtang, draadtang.
plegato'lo, agg vouw·, buig-; sedia picgatoia,
klapstoeltje, vouwstoeltje.
plegatore, m -ora, I vouwer, plooicr; -ster.
plegatura, / het vouwen, plooien; buiging,
kromming, bocht.
pleghegglare, vi plooien schilderen, vormen
oj leggen; drapeeren, kunstig plooien.
pleghetta, / vouwtje, plooitje, rimpel.
pleghettare, vt rimpelen, plooien, plisseercn;
verfromme1en; fronsen.
pleghe'vole, agg buigzaam, lenig; plooibaar,
insehikkelijk; volgzaam, gedwee; via - ,
bochtige, kronkelende weg.
pleghevolezza, I buigzaamhcid, inschikkelijkheid; plooibaarheid; volgzaamheid.
piego, m pak (papier0n, brieven), brief.
plegollna, I vouwtje, plooitje.
plegolinare, vt ineenfrommclcn, samenknijpen; plisseeren, kleine vouwtjes maken.
plegoso, agl( vol plooien, vouwen.
pie mia, I
pyaemie, etterige bloedvergiftiging.
Plemonte, m Piemont.
plemontese, I agg piemontcesch; II P-, m
Piemontees.
plena, I hooge waterstand, hoogwater;
vloed; overstrooming; lig gevaar; overvloed; volheid; menigte, mass a; andarsene
colla ,....., door den stroom meegesleurd
worden; luggire la ,...." het gevaar ontvluehten.
plenamente, avv geheel, ten volle, volkomen;
breedvoerig.
plenezza, I volheid, volte; overvloed; ,....,
delle lorze, volle kraeht; ,...., dei tempi, volheid der tijden, jongste dag; in tutta la
sua ,...." in al zijn uitgestrektheid.
pieno, I agg vol, gevuld; geheel verzadigd,
vol, zat; fig bevredigd, tevreden; massief,
niet hoI; zwanger (vrouw); draehtig (vee);
goed gevuld, vet (slaehtvee); volkomen,
onbeperkt; volledig; acqua piena di sale,
met zout verzadigd water; ,...., d' anni,
hoogbejaard; brodo ,...., di sale, te zoute
soep; cnlpo ,...." voltreffende slag, voltreffer (sehot); taccix piena, vol, rond gezicht;
piena /acoita, volmacht; in ,..... giorno, bij
voUen dag, op klaarli eh ten dag; ,...., d' invidia, vol nijd; in piena luce, in 't volle
licht, op klaarlichten dag; piena luna,
volle maan; a piene mzni, met volle handen; opera piena di pregi, zeer verdienstelijk werk; pieni poteri, pi onbeperkte volmaeht; onbeperkt gezag; a piene vele, met
volle zeilen; viso ,...." vol, rond gezicht;
,...., zeppo, boordevol, tjokvol; aver il corpo
,...., d' aria, opgeblazen, ijdel zijn; ha pima
ragione, hij heeft volkomen gelijk; son - ,
ik ben verzadigd, zat; essey - di qc, iets

zat zijn, meer dan genocg van iets hebben;
esse, ,..., di se, geheeJ van zichzelf vervuld
zijn, zeer zelfingenomen zijn; II sost m
het volle, het vol zijn; ,...., di gmte, menigte, volte van menschen; ,..., del muro,
't massieve gedcelte van den muur; nel ,....,
della notte, in 't holst van den nacht; d'orchestra, vol orkest; aver il suo ,...." zijn
wensehen vervuld zien; colpire in ,...." in 't
midden treffcn; dare il - , het ontbrekende toevoegen.
pienotto, agg tamcJijk vol; vrij dik, gcvuld.
Pierldl, / pi (Mit) Muzen; 'ill koolwitjes.
Plero, Pier, m Peter, Piet.
plerottessa, I pierrette.
plerotto, m pierrot.
pi eta, I I vroomheid, godsvrucht; godsdienstzin; eerbiedigheid; kinderlijke Jidde, vereering; 2 medelijden, erbarming;
barmhartigheid; 3 (Pitt) Pietil: Maria met
het lijk van Christus op den schoot; - di
cittadino, burgerdeugd; monte di - , bank
van leening, lommerd; opere di ,...." pi werken van barmhartigheid; essere una ,...."
cen j ammerlij ken, beklagenswaardigen
aanblik opleveren; lar""", medelijden opwekken; slecht, erbarmelijk uitgevoerd
zijn; er erbarmelijk, jammerlijk uit7.ien;
muoversi a ,....., tot medelijden, erbarmen
bewogen worden; sentir - , medelijden gevoeIen; per - , I uit medelijden; 2 om
Godswil, in's hemelsnaam.
pleta, I medelijden; leed, angst, smart.
pletanza, I gereeht, spijs, schotel; portie
eten.
pletica, f zaagbok.
pletismo, m pietismc.
pietlsta, m pit'tist; kwczel, fijnvrome.
pletosamente, avv medelijdend; jammerlijk,
erbarmelijk.
pletoso, agg medelijdend, barmhartig; liefderijk;vroom; weldadig; erbarmelijk, jammerlijk, medelijden opwekkend; opere
pietose, pi vrome, weldadige werken; voce
pietosa, klagende stem.
pletra, I steen;
niersieen, graveel; pietre,
pi gesteente; steensoorten; ,...., da aifilare,
wetsteen; ,..... angolare, hoeksteen2 ;
arenaria, zandsteen; ,...., del bile, galsteen; ,...., calcare, kalk~teen;
da
caldaia, ketelsteen; ~ concia gehouwen,
bcwerkte steen; '" consacrata, RK ge ..
wijde steen (in 't midden van 't altaar);
cuore di f"J, steenen hart; -.: errante,
zwerfblok; eta della ,...." steenen tijdperk;
,..., lilo.~olale, steen der wijzen;,...., /ocaia,
vuursteen; lucile a ,...." vuursteengewcer;
- inlernale, helsche steen; mal della ,...."
steenlijden, niersteen; ,...., di parat;one,
toetssteen; '" pomice, puimsteen; pietre
preziose, pi edelgesteenten; ,...., dei reni,
niersiceni ,..... d~lIo sCa11da1o, steen des
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aanstoots; pietre vulcaniche, pi vulkanisehe gesteenten; collocare la prima ~, den
eersten steen leggen; metterci su una~, de
spons erover halen, er niet meer over
spreken; portare la sua ~ a un edilizio,
zijn steentje er toe bijdragen; (prov) ~
mossa nott la muschio, de rollende steen
vergaart geen mos.
pletrata, I worp, slag met een steen.
pletriflcare, I vt (doen) vcrsteenen; 11 ~rsi,
vr versteenen.
pietrificato, I p pass & agg versteend; II sos!
m versteend voorwerp, versteening.
pietrificazione, f versteening.
pietrino, I m steentje; kl. stuk marmer om
de deuren open te houden; kleine sluitsteen; II agg steenen.
pietrisco, m steenslag, steengruis.
Pietro, m Petrus, Pie tel', Piet; San ~, de H.
Petrus; oak: de St. Pieter(skerk) te Rome;
pesce San~, ;s,J haringkoning; lar San ~,
hardnekldg loochenen; gabbare San ~,
van den geestelijken stand afzien (v66r de
wijding).
Pietroburgo, m Sint Petersburg.
pietrone, m groote, massieve steen.
pietro sit a, f steenachtigheid.
pietro so, agg steenachtig, steenen; vol steenen ..
pievanale, agg chiesa ~, kathedraal.
plevanla, f RK ambt van plebaan; parochie,
pastorie van een plebaan.
plevano, m RK plebaan.
pieve, I kathedraal; parochie v. e. plebaan.
plfferaro, m f fJuitspeler (op dwarsfluit);
doedelzakspeler.
plfferata, I f een stukje op de dwarsfluit,
den doedelzak.
pi'ffero, m f dwarsfluit; doedelzak; fluitspeIer; doedelzakspeler; lig een beclrogen
beclrieger.
pi'garno, m'~ wijnruit.
pigargo, m ~ zeearencl.
pigiarnento, m clrukken, clruk, clrukking.
pi'gla pl'gia, 11£ indecl hevig, verpletterend
gedrang.
pig/are, vt drukken, cluwen, clringen, persen;
aandringen; pigiava l'uscio Pi" lorte che
poteva, hij duwcle zoo harcl tegen de deur
als hij maar kon; - I drukstevig aan;pigia
pigia gli eriuscito di ... , door voortdurend
aandringen is het hem gelukt om ...
plglata, I druk, persing.
pigiato'ia, f clruivenstamper.
piglatore, 1n clruivenperser.
pigiatura, f het drukken, duwen, clringen,
perseu; drukking.
pi'gio, m geclrang; entrar nel ~, zich zoncler
nooclzakelijkheicl met twisten inlaten;
stare al -, voor geen gevaar terugcleinzen.
piglonale, m huurder, huurbewoner.

pig/one, om druivenstamper; kastanjestamper.
2 pigione, I huur, huishuur; huurcontract;
dare a ~, verhuren; prendere a ~, huren,
in pacht nemen.
pl'glia, m indecl die gaarne iets neemt; clievenvanger; (prov) f. meglio un tieni tieni,
che cento piglia piglia, een vogel in cle
hancl is beter dan tien in cle lucht.
pig\ia'bile, agg te nemen, voor 't grijpcll.
pig\iare, vt nemen, weg-, afnemen, pakken, grijpcn (voor samenstellingen en uitclrukkingen, zie prendere).
pi'g\io, m I het ncmen, grijpen, vatten;
greep; 2 gezicht, blik; mal - , nijclig gezieht, sombere blik; dare di ~ a qc, iets
snel aanpakken, met vaste hand grijpen;
dar di ~ alla battaglia, den slag beginnen;
lar mal ~ a qd, iem. woeclend aanzien.
Pigrna\ione, 11£ Pygmalion.
pigrnento, m pigment; kleurstof clel' huicl,
cler haren.
pigrneo, I om clwergO; It agg clwergaehtig,
dwerg-.
pigna, I If. pijnappeJ, dennenappei; pijnboom; groote druif; L:>. ijsbreker, stroombreker (a an brug); hoek, punt; .t.. voorpignatta, f kookpot, keteJ.
[steven.
pignatta'lo, m pottenbakker.
pignattella, t bedclewarmer.
pi' gnere, vt z ie pingere.
pignone, m L:>. gevelpunt; kade-, clijkmuur;
leiclam, hoofcl (in rivier).
p/gnorarnento, m 1'1 beslaglegging, beslag.
plgnorare, vt 1'1 in be slag nemen, beslag
leggen op; ~ qc a qd, iem. iets verpanclen.
pignoratlvo, agg contratto ~, verkoop met
recht van terugkoop; pandovereenkomst.
pignuolo, m I zie pinocchio; 2 clonkere, in
Lombarclijc gekweekte wijnclruif.
pigolarnento, m piepen (van kuikens &).
pigolare, vi piepen; lig klagen, jammeren;
op klagenclen toon beclelen.
pigo\io, m (aanhoudencl) gepiep; aanhouclend gejammer, geklaag.
pigolone, m jammerencle, klagencle, altijd
bedelencle persoon.
pigrarnente, avv lui, traag.
pigrezza, I luiheicl, laksheicl.
plgrl'zia, I luiheicl; langzaamheicl, traagheid.
pigro, agg lui, traag, langzaam; onverschilJig; bilancia pigra, onnauwkeurige weegschaal; macchina pigm, langzaam werkencle machine.
pila, I pijler, brugpijler; RK steenen waterbak; RK wijwaterbak (op zuil); lompentrog, stampkuip (in papierfabriek);. zml;
kolom' ~ del battesimo op een zUll rustend doopbekken; ~ galvanica (of voltaica), fi galvanische kolom, kolom van
I
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PI'lade, m Pylades; fig vertrouwde, onafscheidelijke vtiend.
pllastrata, f rij pijlers.
pllastrlno, m kleine pijler.
pllastro, m A vierkante pijler, pilaster.
pllata, f een stamptrog, een stamptrog vol
lompen, waschgoed 01 olijven.
Pilato, m Pilatus; (Pl'ov) mantial'e qd da
El'ode a ~, iem. van Pontius naar Pilatus, van het kastjenaar den ·muur zenden.
pllatro, m ~ Sint Tanskruid.
plleato, agg met een kap, hoed bekleed.
pl'leo, m vilten muts, hoofdbedekking; ~
frigio, phrygische muts, vrijheidsmuts.
plletta, t zUiltje; wijwaterbakje.
pilla'cchera, f spatje op kleeren; klompje
vuil aan schapenwol; lig gebrek, fout.
pillaccheroso, agg vol modderspatten; met
modder bespat.
pilla'ccola, I schapen-, geitenkeutel.
pillare, vt vaststampen (met stamper).
pillo, m stamper, aardstamper.
pl'lIola, f pili ronde (rivier)steen; ~ amara,
bittere pH.
pillolare, agg pilvormig; pillen-.
pillolina, I pilletje.
pi'llora, 1 zie pillola.
pillotta, f groote lederen bal, handba!.
pillottare, vt gebraad met vet begieten; iem.
met kokende olie begieten.
plio, m werpspies.
pilone, m pyloon, rechthoekige toren aan
den ingang v. e. Egyptischen tempel;
achthoekige pilaster; aardstamper; R
ijzeren pijler voor telefoondraden.
pllorci, m pi afval van huiden als me st.
piloro, m (Anat) onderste maagopening.
plloso, agg zie peloso.
pllosso, m oud-Florentijnsche pasmunt;
Picciolo.

pilota, plloto, m (Pi: piloti) loods, stuurman;
bestuurder.
[loodsen.
pllota'gglo, m J,. loodswezen; loodsgeld; het
piluccare, I vt afplukken; lig afknabbelen,
knabbelen; doen vermageren; (kleine bedragen) afbedelen; kleine wins ten zoeken;
II ~si, VI' zich de haren uittrekken (een
voor Mn); zich verbijten van woede.
plluccone, m iem. die overal om brokjes
loopt; gulzig, snoeplustig persoon; nalezer
van druiven.
plma'cclo, m zie piumaccio.
pimento, m ~ Spaansche peper; jig prikkel;
kruidigheid.
pimmeo, I m pygmee; dwerg, dreumes; II agg
dwergachtig, dwcrg-, zeer klein.
plmplnella, f ~ kleine pimpernel.
plna, f dennenappel; gevelpunt; bol, punt
op toren of koepel; largo come una ~
verde, zeer gierig.
plna'ccla, I J,. pinas; snelzeilende schoener;
stoomsloep.

pia

plnacoteca, t pinacotheek, kunstkabinet,
schilderijenverzameling.
plnastro, m ~ I grove den; 2 zeeden.
plnato, agg grasso """', zeer dik en stevig;
met vast, hard vleesch.
plnca, 1 ~ soort komkommer.
plnce, m .l!<.leeuwhondje, Malteezerhondje.
pincianella, 1 lokvogel.
Pi'nclo, m een der heuvels van Rome, openbare wandelplaats aldaar.
plncione, m 3t vink.
pinco, m (Anat) penis, mannelijk lid; J,. pink,
driemaster met latijnsche zeilen.
pincona'gglne, 1 domheid, lummelachtigheid.
pincone, m onnoozele hals, knu!.
plnda'rlco, agg als Pindarus.
Pi'ndaro, m Pindarus.
Plndo, m Pindus, zangberg, Muzenberg
(der oude Grieken).
plneale, agg glandula ,-.." pijnappelkIier.
plneta, 1 plneto, m pijnbosch, dennenbosch.
I pi'ngere, vt voortduwen, voortschuiven.
2 pi' ngere, vt schilderen, ui tschilderen.
pi'ngue, agg dik, vet; vruchtbaar (bodem);
winstgevend (zaak).
pinguedine, 1 dikte, vetheid.
pinguino, m 3t pinguin, vetgans.
pini'fero, agg rijk aan dennen, geschikt voor
dennen (bodem).
pinna, 1 vin; zijdeschelp (weekdier); (Anat)
neusvleugel; J,. zie penna.
pinna'colo, m A top, spits, tinne.
pinni'pedi, m pi .l!<. vinpootige zoogdieren.
pi'nnula, 1 vizier van graadboog.
.
plno, m ~ pijnboom, denneboom; pijnboomenhout; ~ salvatico, zeeden.
pinocchiata, 1 gebak met pijnboompitten.
pinocchio, m pijnboompit, pijnboomzaad.
pinolo, pinottolo, m pijnboomzaad; olio di
pinoli, pijnboomlie, harsolie.
pinoso, agg rijk aan pijnboomen.
pinsuta, j 'i'bJ soort tandvisch.
I pinta, 1 stoot; dare la ~, den stoot geven.
2 pinta, 1 pint (vochtmaat van verschillenden inhoud).
pinto, p pass van pingere.
pinza'cchio, m korenworm (tor); 3t bokje,
kleine poelsnip.
pinzette, f PI pincet, grijptangetje.
pinzlmonio, m saus van olie, peper en zout
om artisjokken, asperges in te doopen.
pinzo, I m stekel, angel; beet, steek (v. insecten); lange sik; II agg propvol, tjokvQl;
grasso ~, dik en vet.
pinzochera, f begijn, kwezel.
pinzochero, m femelaar, kwezelaar.
plnzuto, agg puntig, spits, stekelig.
I piO, m gepiep (van jonge vogels); lar"""-,
piepen.
.
2 piO, agg vroom, godvruchtig, eerbiedig;
ouderlievend; barmhartig, medelijdend;
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~, uit het lood gaan; (prov);andarecoipie
___ desiderio, vrorne wenseh (die weI niet
di ---, met looden voeten, met tegenzin
vervuld zal worden); pia madre, (Anat)
(01 ook: met groote voorzichtigheid) er't we eke hersenvlies; opera pia, vrorne
gens heengaan (iets doen).
stichting; opere pie, pi vrorne werken,
werken van barrnhartigheid; scuole pie, piombone, m traag, lusteloos mensch.
pi armenscholen; lar I' occhio ""', een ver- piomboso, agg looden, loodzwaar; loodhoudend; loodkleurig; lig langzaam, traag.
stolen liefdesblik toewerpen.
pioniere, ploniero, m X pionier, geniesolPio, m Pius.
daat; lig baanbreker.
pioggerella, I fijne regen, motregen.

pioggia,

I regen;

RK altaarkandelaar;

pioppa'ia,

I populicrenbosch; populieren'

[laan.
dirotta, stortregen; ""' di lacrime, tranen- pioppeto, m zie pioppaia.
vloed; ~ di palle, kogelregen; - di stelle, pioppino, m ~ populierzwam; (Sellerz) lage,
vallende sterren; parlare della ~ e del
ronde hoed.
bel tempo, over koetjes en kalfjes praten. ploppo, m ~ populier; ""' di Lombardia,
pio\o, m paaltje, zuiltje (om monument);
Italiaansche populier.
piorno, agg met water gcvuld; rcgenachtig.
wrijfpaal;' pin; planthout, plantijzer,
piomba'ggine, m graphiet, potlood; ~ loodkruid.
piombare, I vi loodreeht staan op; loodreeht
naar beneden vallen, zich onverhoeds
storten op; II loodeno; met het peillood
de diepte meten; loodrecht stellen; met
lood bezwaren 01 vullen; plombeeren
(tanden); met een looden zegel voorzien,
plombeeren (goederenwagens &); - una
bastonata, een stokslag met hevigheid
toebrengen.
piomba'ria, I loodhoudend gesteente, waaruit loodglit gewonnen wordt.
piombata, I (0 met lood bezwaarde pijl; met
lood bezwaarde knots; looden gesehutkogel.
piombato'lo, m (0 schietgat, opening in
overhangend stuk muur, waardoor gesmolten lood, steenen, pijlen & op den
vijand werden geworpen, rnachicoulis.
plombatura, I volgieten, bezwaren met lood;
plombeering (v. tanden); het plombeercn
der deursloten van loodsen, goederenwagens &.
plombl'fero, agg loodhoudend.
piomblnare, vt looden, met het dieplood peilen (water, afgronden); schoorsteenen,
secreetbuizen met een looden kogel
schoonmaken.
piomblno, \ m schietlood; .t peillood, dieplood; lood (aan net ot hengelsnoer);
(zwart) potlood; looden zegel, loodje; },
ijsvogel; piombini, pi klossen (voor 't opwinden van garen), kantklossen; II agg
looden, van lood.
piombo, m lood; looden zegel; plombeersel
(v. tanden), plombe; paslood, schietlood;
dieplood, peillood; kogels; pi01nbi, PI
looden invatting van glasruitjes; i Piombi
di Venezia, pi de loodcn daken te Venetie:
gevangenis vlak onder de looden daken van
het dogepaleis; ""' bruciato, loodasch;
gra.ndine di ""', hagelbui van kogels; a ~,
loodrecht; precipitare addosso a qd di~,
iem. onverhoeds op het Iijf vallcn; tenere
in ,..." qc, iets loodrecht houden; uscire di

plota, I voetzool; graszode.
plotare, vt met graszoden beleggen.
piova, I regen.
I plovano, m plebaan.
2 piovano, agg regen-; acqua piovana, regen'
water.
plovente, I p pres & agg regcncnd; capelli
pioventi, pi afhangende haren; II sost m
helling van dak &.
piovere, I vi regenen; doorsijpclen, doordruppe1en; piove in casa, het regent in;
""' a ciel rotto, met bakken van den hemel
komen; piovano maledizioni, het regent
verwenschingen; gli sono piovuti addosso
mille malanni, aile mogelijke ongelukken
zijn over hem losgebarsten; il sudore mi
pioveva dalla laccia, het zweet stroomde
mij van 't gelaat; s'intende ""', dat noem
ik nog eens regcnen; dat is toeh al te sterk,
kras; sulla pigione non ci piove, huur is
zekere rente; II vt doen regenen; veroorzaken.
piovere'cclo, agg regenachtig.
plovl'fero, agg regenbrengend.
plovlgglnare, vi zachtjcs regenen.
piovigglnoso, agg druilerig (weer).
piovlto'io, m langs het huis loopendc goot.
plovltura, f regentijd, aanhoudend regenweer.
piovosltii, I regenachtigheid.
piovoso, agg regenachtig; regenrijk.
plovuta, I regen, regenval.
plovuto, p pass v. piovere.
piovra, I achtarmige inktvisch, poliep; fig
opeter, uitbuiter.
pipa, I pijp, tabakspijp; (Scherz) groote
dikke neus; langwerpig vat, pijp; ~ allaturca, Turksche pijp; lumare con la (of a)
""', een pijp rooken.
plpare, vi een pijp rooken.
pipetta, I pijpje.
plpiare, vi piepen (v. vogels).
pipilare, vi piepen.
pipina, I pijpje.
Plpino, m (0 Pepijn; ai tempi del re ""', in
overouden tijd.

pipistrello
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pipistrello, m b vleermuis; korte mantel
met langen schouderkraag.
pipita, f nijnagel; I?ip (z~ekte der vogels); F
aver la --, altlJd wlllen drinken (van
kinderen).
pi'ppio, m tuit (v. kan).
plppionata, m vervelende verhandeling;
langdradige opvoering.
plppione, m ~ jonge duif; lig domkop, dom·
oor, lummel.
Pippo, m afkorting voor Filippo: Flip; lar
~, den spion, den vcrklikker spelen.
pira, I III brandstapel (voor lijkverbranding).
piraeanto, m :¢. vuurdoorn.
plramidale, agg pyramidevormig, pyramidaal; (Scherz) reusachtig, zeer groot.
p!ramidare, vt in pyramidevorm opstapelen.
plramidato, agg pyramidevormig.
pira'mlde, I pyramide; i Piramidi, pi Pyramlden; barba a --, puntbaard; ~ tronca,
afgeknotte pyramide.
piramidegglare, vi spits toeloopen (als een
pyramide).
Pi'ramo, m Pyramus.
pirata, m (Pi: pirati) zeeroover, vrijbui ter.
pirateggiare, vi zeeroof bedrijven.
pirate ria, I zeeroof; fig afpersing, roof.
pira'tleo, agg zeeroovend; zccroovers-.
plressia, I
verhoogde lichaamstemperatuur, koortstoestand.
pl'retro, m :¢. moederkruid.
pi'rieo, agg vuurgevend, vuur-.
pirite, f pyriet, ijzerkies; zwavelkies.
plroetta, I zie piro/etta.
piroforico, agg pyrophorisch, vanzelf in de
lucht ontbrandend.
piroga, f prauw, kano.
pirolatria, f vuuraanbidding.
pirolatro, m vuuraanbidder.
pirola, I :¢. wintergroen.
piroletta, I pirouette, omdraaiing op een
voet; ronddraaiing op dezelfde plaats
(van paarden).
pirolo, m paaltje, pin; l' vioolschrocf.
piromanzia, I vuurwaarzeggerij.
plrometro, m pyrometer (om zecr hooge
temperaturen te meten).
pirone, m hefboom; pin (aan 't slagwerk van
klok); pin, spel; l' pironi, pi snaarpennen
(v. harp &).
piroseafo, m .t stoomboot.
piroscopio, m pyroscoop, hitteaanwijzer.
pirosi, I l' pyrosis, het zuur, branding in de
II'aag.
pirosseno, m pyroxeen, augiet.
pirossllina, f pyroxiline, schietkatoen.
pirotecnia, pirotecnica, f pyrotechniek, vuurwer kk uns t.
pirotecnlco, I agg pyrotechnisch; vuurwerkers-; II sost m vuurwerker, vuurwerkmaker.

pi'rrica, agg danza "', wapendans der oude
Grieken.
pirri'chio, m pyrrhichius, dansmaat; versvoet van twee korte lettergrepen.
Pirro, m Pyrrhus.
pirronico, agg pyrrhonisch, van Pyrrho'
sceptisch, twijfelend.
'
pirronismo, m scepticisme (van Pyrrho).
Pisa, I Pisa; (prov) il soccorso di -- te laat
komende hlllp.
'
Pisano, minwoner van Pisa; vengono i Pisani,
het zandmannetje, Klaas Vaak komt
(van slaperige kinderen).
pi'scia, f pis, urine; tare la --, wateren.
piseatorlo, & zie pescatnrio.
_
piseiaeane, m :¢. I leeuwetand; 2 bremraap;
3 weidepaddestoel.
piseia'ia, f kinderachtigheid; beuzeling.
plscialetto, m (Scherz) pasgeboren kind;
bedwateraar, pissebed; :¢. paardenbloem.
plseia'nelo, m cen bleekroode slappe wijn.
piseiare, I vi pissen, wateren; una lontana piscia, een bron, fontein loopt met een klein
straaltje; non ci pisceni su (of sopra), dat
is mij veel te weinig; II vr ~si sot/o,
groote angst, vrees hebben.
pisclarello, m zie piscia'ncio.
plselasa'ngue, m
bloedwateren.
plsciata, t het wateren, urineeren.
piseiato'io, m waterpot; urinoir, waterplaats; F vuile plaats, straat.
piscieoltura, I vischteelt.
piscina, I vischkaar; vischvijver; badzwcmplaats voor vee; la __ probatica, B
de groote waschvijver in den tempel van
Jerusalem, schapenvijver.
pi'seio, m pis, urine.
plscoso, agg vischrijk.
[-veld.
pisella'la, I pisella'io, m doperwtenbed,
pisellata, f erwtenpure2; erwtenmaal.
pisello, m :¢. erwt, doper-¥t; F lummel, onnoozele 111ls; piselli mangiatutto, pt peultjes; vetde __ , liehtgroen.
pisellone, m groote sukkel, reuzelummel.
Pisi'strato, m Pisistratus.
pisolare, vi dommelen, dutten, een dutje
doen.
pisolino, pi'solo, m dutje, middagslaapje.
pispigliare, vi fluisteren, lispelen.
pispi'glio, m gefluister, gelispel.
pispilloria, f gekweel, getjielp; fig gefluister,
gegons van stemmen; lange vervelende
voordracht.
pispinare, vi met een straal te voorsehijn
spuiten, uitspuiten.
pl'splno, m watcrstraal, straaltje.
plspissare, vi fluisteren.
pl'spola, f ~ graspieper; lokfluitje; fig verleidelijke vrouw; pigliar Ie pispole, rillen van
de kou; non uccellare a pispole, niet met
een klein winstje tevreden zijn.
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plspolare, vi met cle lokfluit lokken.
plttura'ccia, f slechte, leelijke schilderij.
plspollna, f klein, bekoorlijk meisje, schatje. pitturare, vi schilderen, uitschilderen, beplssl plssl, In gefluister, gclispel; fare ~,
schilderen.
~, fluisteren, lispelen.
pltu'ita, I slijm, snot.
pl'sslde, f bus, vaas; RK hostievaas, hostie- pltuita'rlo, agg slijm-.
kelk; ~ sporencloosje van mossen.
pltultoso, agg slijmerig, slijmig, slijm-.
pista, I (ren)baan.
pilI, I avv dient ter aanduiding van: Ide n
plsta'cchio, In ~ pimpernoot, groene amanv erg e I ij ken cl e n t rap (comparaclel.
tivo), -er, meer; 2 cl e nove r t r e fpistagna, I halszoom; jaskraag, kraag.
fen den t rap (superlativo) en staat
pistlllo, m ~ stamper.
clan tusschen lidwoord en bijv. naampistola, I pistool (wapen en gelclstuk).
woord in; beteekent: 3 assai. meer, lanpistolese, m soort tweesnijdcncl jachtmes;
ger, verder; 4 plus, en (in de rekenkunde);
jachtdolk.
questa libro e ~ grosso di quest' aitro, dit
pistolettata, f pistoolschot.
boek is dikker dan dat andere; chi ~
pistolotto, In kort klemmend cpistel, op
intende ~ perdona, hoe meer men beknaleffect berekend betoog; strafprecligrijpt, des te meer verge eft men; e la ,...,
catie.
gentile ereatura del mondo, zij is het bepistone, m groote stamper; zuiger; 1" klep
koorlijkste sehepsel ter wereld; tre ~
(aan blaasinstrument); ~ musket van
q1tattro lanno sette, drie plus (en) vier
zwaar kaliber, haakbus; como a pistoni,
maakt zeven; a ~ non posso, zooveel men
cornet a pistons, klephoorn.
maar kan, uit alle macht; ~ assai, vee!
pitaffio, m zie epitaffio.
meer; veel verdcr; veel grooter; ~ ehe,
Plta'gora, m Pythagoras.
meer dan; ehe ~? wat verder? wat nog
pltagorlco, agg pythagorisch, volgens de
meer; ~ ehe ~, in den hoogsten graad;
leer van Pythagoras; matig, vegetariscb.;
di ~, meer; la madre 10 ama di "-', de
tavola pitagorica, tafel van vcrmenigvulclimoeder houdt meer van hem; di sopra "-',
ging; teorema ~, stelling van Pythagoras.
nog bovendien, op den koop toe; ~ giu,
pitale, m P nachtpot, waterpot.
lager, meer omlaag; ,...., la, meer daarheen,
piteca'ntropo, m aapmensch, pithecanthrovenier, ginds; mai ~, nooit meer; volplteco, m aap.
[pus.
strekt niet; ne ~ ne meno, niet meer of
Pi'tla, I Pythia, pries teres van Delphi.
minder; non ~, niet meer; assai niet verpi'tico, agg Pythisch.
der! genoeg daarvan! non 10 laro ~, ik zal
pltiusa, I ~ wolfsmelk.
het niet weer doen; non "-' ehe tanto, niet
pitocca, I bedelares.
bijzonder, maar matig; non parlo ,...." ik
pltoccare, vi bedelen, loopen bcdclcn.
spreek niet langer; per 10 "-', meestal;
pltoccheria, f beclclarij; schrielheid, vrekkigmeerendeels; ~ qua, meer hierheen;
heid.
senza -.J, zonder meer; vie "-', veel meer;
pitocco, I m bedelaar; II agg bedclcnd.
II agg I meer, grooter; 2 meerclere, verpitone, m python, reuzenslallg.
scheidene; ander, anders; questa bambino
pitonessa, f waarzegster, toovcllares; pricsha ~ senno d'un grande, dit kind heeft
. teres van Apollo.

pi'ttima, I versterkencle plcister van in wijn
gekookte kruiden om op hart of maag te
leggen; lig gierigaarcl; vervelende, lastige,
opdringerige persoon; lastige, onaange-

pitto, agg zie pinto of dipinto.
[name zaak.
pittore, I In schiUler; un ~ 10 puo lare a quel
modo, een schilder zou het niet beter kunnen eloen; II agg schilderend, uitbccldend.
pittorello, m > onbeduidend schilder.
pittorescamente, avv plttoresco, agg schilderachtig.

pittorico, agg clc schilderkunst bctrcffcndc;
sehilder-.

plttrlce, I I schilderes; II agg zie pittore II.
pittura, I sehilderkunst; het schilderen;
sehilderij; schilderwerk, schildering; fig
schilderachtige voorstelling; essere una ~,
zeer schoon zijn; sta.rci come una~, staan
pf 't gcsc.hilderc! is, zccr goed zi tten (klec-

fen),

meer verstand dan een groot mensch;
navigarono ~ giorni felieemente, zij hadden verscheidenc dagen een gelukkige
vaart; non ho ~ ehe questa ra.gazzo, ik heb
niet meer; niets anders dan dezen knaap;
e ~ d'un anno, 't is meer dan een jaar geleden; III sost m het mccrclere, het meeste,
het grootste, beste; i "-', de meeste(n);
numero del ~, (Gram) mcervoud; tl ,....,
ehe possa fare ... , het beste, het meeste wat
ik doen kan· il ~ ehe sia possibile, zoo
vee! zoo gr~ot als maar mogelijk is; F
per ;U ~, bovendien; gli ulivi i ~ Salt
andati a male, de meeste olijven zijn
beclorvcn, nict rijp geworden; andare
(ra i ~, stervcn, ad patres gaan; esser da "-', meer waarcl, beter zijn; essere
da ~ d' uno overcompleet, overbodlg, nutteloos zijn, ~verschieten; mandare tra i --,
dooden; al ~, hoogstens, op zijn hoogst,
meest; parlar del "-' e del meno, over

piuma
koetjes en kal£jes pratcll; tuft' al ~,
op zijn allerhoogst, allermeest; a chi ~,
om strijd, om het hardst.
piuma, f donsveertjc, dons; bed; veE'ren; fig
verwijfdheid; 0 vleugelen; schrijfpen;
Piume, pI ook 0 baard; leggiero come una.
""', zoo licht als een veer; letta di ""', veeren, donzen bed; marbida come la ""', zoo
zacht als dons.
[kussen.
piuma'ccio, m veeren, donzen kussen, hoofdpiumacci(u)Mo, mkussentje; wondkussentje,
tampon; vaatgestcl.
piuma'ggio, m dons (der vogels en op sommige bladeren).
piuma'io, m bereider, verkooper van veeren.
piumato, agg met dons, veeren bedekt.
piumino, m eiderdons; dekbed; poederkwast v. zwancndons; veeren dameskapsel.
piumositlt, f donzigheid, zachtheid.
piumoso, agg donzig; fig zacht, week.
piuolo, m korte houten paal of pin (om iets
aan vast te binden); planthout; steenen
(inrij)paal, hockpaal (langs inrijpoorten,
monumenten &); scala a piuali, ladder,
trapleer; ferma, ritta come un ~, onbeweeglijk, recht als een paal; tenere a ~,
lang wachten latcn.
piuttosto, I avv liever, eer; tamelijk, nogal;
questa libra e ~ cara, dit bock is tamelijk,
nogal duur; II (cang) ~ che, in plaats van.
piva, f schalmei, herdersfluit; doedelzak;
(prov) tornare caUe pive nel sacco, onverrichterzake terugkomen.
piviale, m RK pluviale.
piviere, m ~ pluvier.
Pi'zia, f Pythia.
pi'zio, agg Pythisch.
pizza, f groote eironde, van boven spits toeloopende kaas; ook: 500rt k02k (Napolitaansch gerecht).
pizzagallina, f ~ muur.
pizzarda, t ~ watersnip.
pizzica'gnolo, m handelaar in fijne vleeschwaren, comestibles.
pizzlcare, I vt knijpen; pikken, pakken (met
den snavel); kittelen, jeuken, prikkelen',
bijten; ~ Ie carde, de snaren tokkelen; II
vi jeuken, kriebelcn; ~ di, smaken naar,
iets weg hebben van; mi pizzicana Ie ma,ni,
de handen jeuken mij; pizzica di poeta, hij
heeft iets van een dichter; so dove gli
pizzica, ik ken zijn zwak, ik wect waar de
schoen hem wringt.
pizzicata, t l' met de vingers getokkeld stuk
(op de viool); muisjes (gesuikerde anijszaadjes).
pizzicato, I p pass & agg geknepen, l' getokkeld; pokdalig, mottig; II sast m l' getokkeld stuk (op viool).
pizzicheria, t vleeschwaren, comestibles;
comestibleswjnkcl,

plasmazione
pizzlchino, m soort van scherpc snuif.
pl'zzico, m vingergreep; kneep; un "-' di sale,
een vingergreep zout.
pizzicore, m jeuking, prikkcling; fig lust,
neiging; mi vimc il "" aile mani, mijn vingers, handen jeuken (om te slaan).
pizzicorino, m gekriebel, gekictel; lar il ~ a
qd, iem. kriebelen; kietelen.
pizzicottare, vt knijpen, kneepjes geven.
pizzicotto, m greep met de vijf vingers; vingergreep; kneep.
pizzo, m puntbaardje, kant; sik; Pizzi, pi
bakkebaardjes; ~ di Fiandra, Brusselsehe kant.
placa'bile, agg verzoenbaar, vrcedzaam.
placare, I vt doen bedaren, tot rust, kalmte
brengen; stillen; verzoenen, bevredigen;
II ~rsi, vr be daren, stil, kalm, rustig
worden; gaan liggen (storm); si plachi,
wees maar bedaard, gerust; ween niet
meer.
placato, p pass & agg gerustgesteld, gestild,
verzoend; rustig, stiI.
placca, f plaatje, herkenningsplaatje; naam-,
deurplaatje; nummerplaatje (van be. steller &); ~ del cinturino, X koppelplaat.
placcare, vt verzilveren, vergulden (metaal).
placchetta, t plaquette, plaatje, plak.
placenta, t (Anat) placenta, mocderkoek,
nageboorte.
placet, m t02stemming; koninklijke bewilliging (inz. tot bekendmaking en uitvoering van pauselijke verordeningen).
placldamente, avv rustig, kalin, vreedzaam.
placldezza, placillita, f kalmte, rustigheid;
zachtheid.
[lievcnd.
pla'cido, agg kalm, bedaard, rustig, vredeplacitare, vt ambtelijk goeclkeuren, bcwilligen; bij verordcning bepalen.
placltazione, m ambte1ijkc goedkeuring, bewilliging.
pla'clto, m wetenschappelijke, ambtelijke
meening; tocstemming, verlof, bewilliging; a ~, naar gocddunken.
pJaga, t streek, zone; landstreck.
plagas, in: dire ~ di qd, kwaacl van iem.
spreken.
plagia'rio, m plagiator, letterdief.
pla'gio, m plagiaat, letterdieverij.
planeta'rio, I m planetarium; II agg pJanect-,
planeten-; sistem", ~, planetenstelsel.
planimetria, I planimetrie, vlakke meetkunde.
planimetrico, agg planimetrisch, meetkundig.
planisferio, m planisfeer, projectie op een
plat vlak van den aard- of hemelbol.
plantare, agg de voctzool betreffende, zool-.
plantigradi, m p! ~ zoolgangers.
plasma, t plasma (beeldvorm; bloedwei;
gesteente).
plasmare, vt vormen.
plasm<l1;ione, f vorming, het vorrnen,
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pla'stiea, f plastiek, beeJdcnde kunst, rnode- plenipotenzia'rio,
leerkunst.

gezant.

den.

beteekencnd.

111 gevolmachtigd gezant;

plasticare, vt be elden maken, modC'leeren, plenitu'dine, I volheid, zie pienezza.
pleonasmo, m (Gram) pleonasme.
boetseeren.
plastieatore, m modekur, vormcr van beel- pleona'stico, agg (Gram) pleonastisch, gclijkpla'stieo, agg vormend, gedaantcgevcnd, plesiosa'uro, m fu, pksiosaurus, voorwcplastisch; boetseer-, kneedbaar; arte plareldlijke rcuzcnhagedis.
stica, plastiek, boetseerkunst; jorza vitale plesso, m (Anat) zcnuwknoop, plexus.
plastica, fu, geschiktheid om nieuwe pletora, f
volbloedigheid.
lichaarnsdeelen te vormen (b.v. van pletorlco, agg volbloedig.
plettro, m t plectrum, mctalcn 01 ivorcn
hagedis).
plataneto, m plataanboschje.
staafje om snareninstrumcnt te bespelen;
pla'tano, m ~ plataan.
fig dichtergave.
platea, I parterre (in schouwburg); de par- pleura, f (Anat) borstvlirs.
terrebezoekers; L. grondvlak van gc- pleurisia, pleurite, I
pIcuris, borstvlies-

r

bouw; stortbed voor brugpijlers, sluisbedding.
plateale, agg straat-, markt-; lig laag, gerneen.
platealmente, avv laag, gemccn.
pla'tino, m platina.
Platone, m Plato.
platonieamente, avv platonico, agg platonisch.
platonismo, m wijsbegeertc van Plato; platonisch karakter (cler liefde).
plaudente, agg bijyal bctuigend.
pla'udere, zie applaudire.
plausi'bile, agg lofwaardig; geloofwaardig,
waarschijnlijk, aannemelijk.
plausibilita, 1 aannemclijkhcid, gcloofwaardigheid, waarschijnlijkheid.
pla'uso, m bijval, toejuiching; fig lof; lar
~ a qc, iets toejuichen, bijval, lof schenken.
phi'ustro, m OJ wagen; p,....." ~;1 Groote Beer,
Wagen (stcrrenbccld).
pleba'gJia, I gepcupel, gespuis.
plebe, m OJ plebs, burgers (tegenover patriciers); gepeupel, plebs; de menigte, de
groote hoop.
plebeamente, avv plebejisch, plat, gemcen.
plebeismo, m volksuitdrukking, gemeene,
platte uitdrukking.
plebeizzare, vi gemeene, platte straatwoorden gebruiken.
plebeo, I agg plebejisch, volks-; gemcen,
laag; OJ tot het plebs, den burgerstand
behoorende (in 't oude Rome); II sost m
plebejer.
plebiscita'rio, I agg volkstemmings-; II sost m
voorstander van het plebiscict.
plebisclto, m plebisciet, volksstemming,
volksbesluit.
Pleladl, I PI ~ Pleiaden, Zevengesternte; lig
beroemd zeventaJ.
plena'rio, agg vol, volledig; voltallig; indulgenza ple-naria, RK volle aflaat.
plenilunare, agg vollemaans-.
plenllu'nio, m volle maan.
plenlpotenza, 1 onbeperkte volmacht.
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ontsteking.
plico, m pakje brieycn 01 documcnten.
Pli'nio, m Plinius.
pJinto, m L. pHnt; voetstuk, onderstcl.
pliocene, f plioccen.
plorare, vi weenen; slaan (v. vogels).
plotone, m X peloton; sp kluwcn paarden op
wedren.
plu'rnbeo, agg looden, van loocl, loocl-; lijkkJcurig.
plurale, I agg (Gram) Illeervouds-, meerYOlldig; numero ~, meervoud; II sost m meervoudsuitgang, mecrvoudsvorm, meervoud.
pluralita, f veelheid; meerdcr1wid; groot
getal; veelvuldigheid; a ~ di voti, met
meerderheid van stemmen.
pluralizzare, vt (Gram) in 't meervoud gebruikcn.
plural mente, avv in 't mcervoud.
plusvalore, m rnecrdtr bcdrag; waardevermeerdering; overwaarde, rncel"waarue.

Plutarco, m Plutarchus.
plu'teo, m OJ stormdak, belegeringsafdak;
boekenvak, boekenplank; handschriftenkast.
Pluto, m Plutus (god van den rijkdom).
plutocrazia, f plutocratie, hcerschappij van
het geld.
Plutone, m Pluto (god der onderwereld).
plutonico, plutonio, agg plutonisch; lormazioni plutoniche, pi plutonische, door
onderaardsch vuur ontstane formaties
der aardkorst.
pluviale, agg acqua ,....." regenwatcr.
plu'vio, agg zic piovoso; Giove ~, Zeus, de
regenschenker.
pluviometro, m rcgenmcter.
pneuma, m t rust (in het koraalgezang),
rustteeken.
pneuma'tica, f leer van de gas9Cn.
pneuma'tico, I agg pneumatisch, op luchtdruk berustend; lucht-; macchina pneuma,
tica, luchtpomp; II sost m luchtband.
pneumatologia, f geestenleer.
[king.
pneumonia, pneumonlte, I
longontste-
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poggiuolo

po', afkorting voor poco (·n voor poi.
podestessa, I vrouw van een podesta.
PO, In Po (rivier).
pod Ice, m achterste, stuit, aars.
poana, f 3t buizerd.
podlo, In A voetstuk, podium; tooneel.
pochettino, In een klein beetje.
podometro, In passenteIler, wegmeter (inpochezza, f geringheid, weinigheid; la mia
_strument).
, mijne geringheid, weinigheid; ~ poema, f (Pi: poemi) dichtwerk, gedicht; il
d'ingegno, bekrompenheid.
~ sacra, de goddelijke Comedie (van
pochlno, I agg zeer weinig; II sost In kleine
Dante).
magere persoon; een klein weinigje.
poemessa, f slecht, prullcrig dichtwerk.
poco, I agg weinig, gering, klein; karig, poesla, I poezie, dichtkunst; gedicht, dichtspaarzaam; zwak, tenger; kort (van
werk; dichterlijke gedachte; fantasie,
dUur); in ~ tempo, in kortcn tijd; binnendroomerij; cantar di ,......" improviseeren,
kort; II sost m het weinige, geringe;
voor de vuist weg verzen maken; lakleine hoeveelheid; un ~ of un po', een
sciamo da parte Ie poesie e veniamo sui
weinig; un aUra ~, nog wat, nog een
soda, laat ons alle droombeelden ter zijde
beetje; i pochi, pl geringer aantal, minderlaten en tot de zaak komen.
heid; quei pochi, pl di t beetje geld; po' poeta,m (PZ: poeti) dichter; rondtrekkcnd
po', groote, zeer groote; quel po' po' di
volkszanger; ~ cesareo, hofdichter.
nasa, die kokkerd van een neus; che po' poeta'cclo, m pruldichter.
po' di ragazza, wat een born van een meid; poetante, I p pres dichtend; II sost 1n rijmccavare it ~ dal ~, uit de kleinste zaak
laar.
winst, voordeel trekken; i pochi sana vinti poetare, vi dichten, verzen maken.
dai molfi, de mindcrheid wordt door de poetastro, m > verzcnsmid, rijmelaar, prulmeerderheid overwonnen; III avV weinig,
dichter.
niet zeer, niet vee]; un
di buono, een poetegglare, vi dichten; pcetisch zijn, poezic
deugniet, niet vee I soeps; e ~ buono, hij
bevatten.
is niet zeer goed; era ~ cotto, het was niet poetesco, agg > dichterlijk, poeetachtig.
gaar (genoeg); dimmi un po', zeg mij eens; poetessa, I dichteres.
vediamo un po', laat ons eens even zien; poetlca, fleer der dichtkunst, pcetiek.
a ~ a ~, langzamerhand, allengs; a ogni poeticamente, avv dichterlijk, poetisch.
~, telkens, elk oogenblik; ~ la, kort ge- poetlco, agg dichterlijk, poetisch; in versleden, onlangs; Ira ~, binnenkort; ""
maat; ticenze poetiche, pi dichterlijke
innanzi, kort te voren; ,-....., meno, bijna, 't
vrijheden; vena poetica, dichtader.
scheelde niet vee!; ~ poi, kort daarna; poetino, m dichtertje (ook fig).
press' a ~, bijna, ongeveer, ten naaste poetizzare, vi dichterlijk voorstellen, in eell
bij; ~ stando of ~ stante, kort daarop.
cliehterlijk gewaad hullen.
pocolino, In een weinig; dopa un ~, kort poetone, m groot dichter (mecstal
daarop.
poeto'nzolo, m rijmelaar, waanpoeet.
poda'gra, I
podagra, voetjicht.
poetu'cclo, poetu'colo, m > pruldichter,
poda'grico, podagroso, I agg jichtig, podarijmelaar.
gra-; II sost m podagra-, voetjichtlijder. poffare! uitroep van vcrbazing: hoe is 't
poderale, agg boerderij-, boercn-; landeigemogelijk! ~ il cielo! hoc is 't ill'S hemelsnaars-.
naam moge!ijl<.
poderante, m kleine landeigenaar, he ere boer. poggetto, 1n heuveltje.
podere, m landgoed; boerderij, boercnhoeve; poggla, f .J,. ratouw aan stuurboordzijde;
un ~ e in piano, een zaak, be trekking
stuurboord; a ~ e ad orza, van rechts naar
geeft weinig werk (moeite) en brengt
links.
vet)! op.
poggiacapo, m antimakassar, kleedje op
poderetto, m klein boerengoed, klein landfauteuil.
bezit.
[derij. pogglaiuolo, m heuvelbewoner.
poderone, In groote, veel opbrcngende boer- pogglare, I vi steunen; ~ un colpo, een slag
poderoso, agg vermogend, machtig, invloedtoebrengen; II vi I omhoogstijgen, opklimrijk; sterk; vino ~, krachtige wijn.
men, zich verhdfcn; z steullen; 3 .J,. (van
podesta, f OJ machthebber; stadhouder,
den wind) afvallen, naar stuurboordzijde
burgemeester; baljuw, magistraat; (prov)
overhellen; 4 scherp van een kant waaien
lare come il ~ di Sinigaglia, doen als de
(wind); il vento poggiava ad essi in contrario, zij hadden ePll sterken tegenburgemee;;ter van S., die zijne bevelen
zelf ten uitvoer bracht.
wind.
podestarlato, m waardigheid van podesta, pogglata, f heuvelhelling; .J,. het over hellen,
afhoudcn (v. e. schip).
baljuwschap.
podesterla, I waardigheid, gebied, woning pogglo, m heuvel, hoogte.
poggiuolo, m heuveltje, kleine hoogt!'; duin;
van een podesta; heerschappij.
...-...J

».

r

r

poh

politicone

539

terras; leuning, borstwcring; koorgalcrij
(in kerk).
pilh! bah! foei!
pili, I avv daarna, vervolgens, toen, later;
po' poi, alles weI beschouwd, trouwens,·
eigenlijk; a -, tot later, tot weerziens;
da quel tempo in - , van dien tijd af,
sinds dien tijd; e -? en verder? en wat
dan? 0 prima 0 "-', vrocg of laat, "roeger
of later; II sost m het daama, de toekomst;
III cong maar, daarentegen; egli buono,
tu ~ sei cattivo, hij is goed maar jij bent
stout.
poiana, f ~ gewone buizerd.
poiehe, I cong dewijl, daar, aangezicn; II avv
sedert, nadat, toen.
polacca, f l' polka; Poolsehe jas, lange
bontjas; J, polakker (soort vraehtschip
op de Middellandsehe Zee).
polacco, I agg Poolseh; II P"-,, m Polak,
Pool.
polare, agg pool; circolo .-..-, poolcirkel; stella
~, poolster.
polar ita, f polari tei t.
polarlzzare, vt polariscercn, polaritcit mc(cleelen.
polarlzzazlone, t polarisatie.
polea, f l' polka (dans).
polehlsta, m polkadanscr; F fat, moclepop.
poledro, m ~ vculen; jong, nog nid afgericht paard.
polemica, t po1emick, pcnnestrijel.
polemico, I agg pokmiseh; II sost m polcmieus, polemist.
polemlsta, ! polemist, polcmieus.
polemlzzare, vi po1cmisceren, pcnncstrijd
voeren.
polemonla, f ~ jaeobsladdcr.
pol end a, polenta,1 polenta, dikke pap, vastc
brij van mats- 01 kastanjemecl.
polenta'lo, m polentabakkcr, -vcrkoopcr; lig
arme clrommel.
polentone, m groote polenta; polenta-ctcr;
lig traag, lui persoon. _
poleslne, m deltaland; l'oiesini, PI Podelta.
pollambulanza, 1 gcmccntelijke ziekcninrichting.
pollandrla, 1 polyandrie, veelmannerij.
polla'ndrla, 1 ~ polyandric, het hebben van
veel (meer dan twintig) mceldrackn.
pollantea, I blocmlczing.
pollarchla, 1 polyarchic, hccrschappij van
velen.
policIl'nlca, f
polikliniek, stadsklinid,.
pollcli'nleo, I m
algemcen hospitaal; II
agg poliklinisch.
pollcrilmo, agg veelkleurig.
polledrlco, agg vee1vlakkig.
polledro, m veelvlak.
pollfonla, f l' veelstemmigheid.
pollfilnlco, agg l' veelstemmig.

e
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poll'gala, 1 If. vleugcltjesbloem.
pollgamla, f polygamie, veelwijverij.
poll'gamo, I m man met meer dan een
vrouw; II agg in veelwijverij levend; ~
polygamisch.

.

pollglotta, f polyglot, kenner van veel talmo
poliglOtto, agg polyglottisch, veeltalig, velc
talen sprekend.

pollgonale, pol/gonare, agg veelhoekig.
pollgonato, m ~ vuurwerkplant.
poll'gono, m veelhoek; X artillerieschictterre in;

~

duizcndknoop.

pollgrafla, f geschrift over verschillcndc

Oll-

derwerpen; veelschrijvcrij.
polI'grafo, m veelschrijver; schrijver over
veel onderwcrpen.
pollmatla, f vcelwetendheid, uitgebreide
kennis.
poll'metro, m gcdicht, waarin vcrschilkndc
versmaten voorkomen.
pollmorflsmo, m vcelvormighC'id.
pollmorfo, agg veelvormig, vall velerIci gcdaante (b.v. bijen, miercn).
Pollnesla, f Polyncsic.
Pollneslo, m Polynesier.
PolI'nnla, f Polyhymnia.
pollnilmlo, I m vee!term, vce!tcrmigc groothei d; II agg veeltermi g.
pilllo, m ~ berggamander.
pOlipa'lo, m poliepcnstok.
pollpetalo, agg ~ vcelbladig.
pollpo, m poliep (dier en v1ccschuitwas).
pollpildlo, m ~ eikvaren.
pollp.oso, agg policpachtig.
pollre, vt & zie pulire &.
pollsarcia, I
(plaatsclijh) vetzucht.
polisenso, agg veelzinnig, verschillende beteekenisscn hebbend.
pollsl'Habo, agg veellettcrgrepig.
politecnico, agg polytechnisch, veel kUllsten
en wetenschappen omvattend; istifuto .-..of .-..-, polytechnii;che school; inz. voor
opleiding van ingenicurs.
politelsmo, m veelgodendom.
politelsta, I polytheist, veelgodendienaar.
politei'stlco, agg polythclstisch, het veelgodendom bctrcfiend.
politezza, f zie pulifezza.
poll'tlca, I politick, staatkundc; staatsmanswijsheid; wercldkennis, geslepcnheid ill
het bereiken van zijn dod; geschrift over
staatkulldc.
polltlcamente, avv politick; staatkundi g;
listig, handig.
polltlcante, I agg poli tisccrend; II sost m >
politicke tinnc gieter.
poll'tlco, I agg politick, staatkundig; sluw,
ges1epcn, handig; arte politica, staatkunde; economia politica, staathuishoudkunde; scienze politiche, pi staatswetellschappen; II sost m poli tieus, staatsman.
polltlcone, m zeer sluw, bcrckenend pcrsoon.
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polito, agg zie pulito.
polmonla, polmonlte, f
longontsteking.
pollzla, f politie; veiligheidsdienst; -- edi- pillo, m pool; altezza (of eZevaziolle) del --,
poolshoogte; ......, antaTtico (of meridionale),
lizia, bouwpolitie;.-- governativa, gouverzuidpool; ,..- aTtico (of settentrionale),
nements-, staatspolitie; -- segreta, genoordpool; poli magnetici, PI magnetische
heime poli tie; trasgressioni di --, pi politieovertredingen.
Polilnla, f Polen.
[polen.
pollzlesco, agg poli tie-.
polpa, f vleesch; vleezig gedeelte; kuit; ~
pollzliltto, m politieagent.
vleesch van vruchten; vruchtenmoes; pulp;
fig kern, pit; la ,...., della pesca, het vleesch
pillizza, f briefje; bewijsje; check, kasaanwijzing; pandbriefje; loterijbriefje (in
van den perzik; in questo discorso c' emolta
particuliere loterij); polis; -- d' assicura--, in deze redevoering zi t veel pi t; miprese
zione, assurantiepolis; -- di carico, $ zeeun granchio in una......" eenkreeftheeftmij
vrachtbrief, cognossement; -- Iluttuante,
in de kuit gekuepen; (prov) lasciare la -- e
open polis; -- di pegno, pando, lommerdl'osso in una impresa, alles in een onderbriefje.
neming verliezen.
pollzzlno, m bewijs, briefje; RKbiechtbriefje; polpa'cclo, m kuit.
pas, geleibiljet (aan douanckantoor).
polpaccluto, agg vleezig, dik.
polla, f bron, springbron.
polpastrello, m vingertop, teentop.
pollaccone, m J,. driehoekig boegsprietzeil. pol petta, f vleeschballetje, gehaktballetje;
polla'lo, m kippenhok, kippenren; andare
vergiftigd balletje (voor hond &); F
a --, op stok gaan, gaan slapen, naar
flinke uitbrander, scherp verwijt; dar la
kooi gaan; star bene a --, een goed, ge......" vergiftigen; prendere la --, F in den
makkelijk leventje lei den.
valloopen, erin loopen; lar polpette di uno,
pollaluillo, m kippenhandelaar, poclier.
iem. in stukken hakken, kort en klein
pollame, m kippen, pluimvee ..
slaan.
pollanca, f 3!! jonge kalkoen.
polpettone, m groote gehaktbal; dik boek
pollastra, f jonge kip, die nog niet gelegd
met onbelangrijken inhoud; hevige uitheeft; mesthoen, pouIarde.
brander.
pollastro, m jong haantje, mesthaantje.
pol po, m achtarmige inktvisch.
pollastriltto, m klein mesthoen; fig melk- polposo, agg vleezig (ook v. vruchten).
muil, blaag; onnoozele suI.
polputo, agg dik (inz. der beenen).
pollerla, f hoendermarkt; hoenderpark.
polslno, m manchet.
pillllce, m duim"; groote teen.
polso, m pols; polsslag; fig kracht; rijkdom;
polllcoltura, f hoenderteelt.
frequenza di "'-, het jagen van den pols;
pOllina, f hoenderdrek, kippenmest.
negoziante di ......" ondernemend, energiek
koopman; opera di,..-, kemachtig, degelijk
pillllne, m
pollen, stuifmeel.
pOllino, I m I hoenderluis; 2 moerasland;
werk; poeta di......" krachtig, energiek dichdrijvend eiland; II agg hoender-, kippen-.
te1'; uomo di ......" een begaafd en krachtig
polio, m 3!! hoen (als soortnaam), kip; onmensch; tastare il ......" den pols voelen;
ervaren, jong mensch; polli, pi hoenders,
toccare il ......, a qd, iem. aan den tand voepluimvee; branco di polli, toom kippen;
le.l1; iem. polsen; senza batter --, terstond.
-- d' India, kalkoen; andare a letto quando poIU'glia, t brei, pap; modder, st1'aatslijk.
i polli, met de kippen op stok gaan; poltlglioso, agg papperig; modderig, vuil.
conoscere i suoi polli, zijn volkje (zijn poltrl'cclo, m slecht, hard, armoedig bed.
pappenheimers) kennen; essere un ......" poltrlre, vi in bed liggen luieren, in zijn nest
groen, onervaren zijn; essere un -- Ireddo,
liggen.
vreesachtig zijn; geen tegenwoordigheid poltrona, f armstoel, leuningstoel, fauteuil
van geest hebben; lar ridere i polli, iets
zie ook poltrone.
zeer grappigs zeggen; (prov) chihapolliha poltrona'cclo, m > lui zwijn.
pipite, elke goede zaak heeft een onaan- poltrona'gglne, f > luiheid; lamlendighcid.
gename zijde.
poltrone, I agg lui, traag, slaperig, besluitcloos; laf, bang; II sost m luiaard; lafaard.
polloncello, m
loot, sprui t.
pollone, m
scheut, stek, spruit.
poltroneggiare, vi luieren, lummelen.
polloneto, m boomkweekerij.
poltronerla, f luiheid, vadsigheid.
Polluce, m Pollux.
poltronescamente, avv poltronesco, agg lui,
polluto, agg bevlekt, bezoedeld.
traag, vadsig.
polluzlone, I bevlekking, bezoedeling;
polume, m droge kastanjeschillen (als
pollutie.
brandstof).
polmonare, agg long-; inliammazione ......" o polve, f zie polvere; fig stoffelijk hulsel.
longontsteking.
polvera'cclo, m kolenstof; gedroogde schapolmona'rla, I ~ longenkruid.
penmest; stoffig terrein; stofwolk.
polmone, m long.
polvera'lo, agg stofopjagend; stoffig; (prov)
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Gennaio -, empie il granaio, een droge
Januari vult de graanschuur.
po'ivere, f stof; poeder; buskruit; zand;
calle in -, gemalen koffie; camera della
,..." kruitkamer; ,..., da denti, tandpoeder;
,..., di Ciprio, toiletpoeder; ,..., senza fumo,
rookeloos busknlit; nuvolo di ,..." stofwolk; orologio a ,..." zandlooper; ,..., di riso,
rijstepoeder; rijstemeel; tabacco in ,..."
snuif; alzar la ,..." stof opwerpen; jig onrust verwekken; caricare a ,..." met los
krui t laden; gettare la ,..., negli occhi, zand
in de oogen strooien, bedriegen; mandare
(of ridurre) in ,..." tot poeder (tot stof)
stampen 01 vermalen; verpoederen; lig
geheel verwoesten; scuotere la ,..., ad alcuno,
iem. den mantel uitvegen; iem. afrossen;
Urare lin che uno ha ,..." alle ten dienste
staande middelen aanwenden; (prov) chi
ha piu - Pi" Uri, we zullen eens zien wie
het verst komt, wie het 't langst uithoudt.
polveriera, f kruitmolen, buskruitfabriek;
kruithuis, buskruitmagazijn.
polverlfl'clo, m buskruitfabriek.
polverlna, t
poeder.
polverlno, tit strooipoeder 01 zand om inkt
te drogen; zandkoker; kolenstof; ~ pankruit.
polverlo, m (Pl: polverii) stofwolk.
polverlsta, m buskruitfabrikant, -maker;
vuurwerker.
polverlzzamento, m het pulvcriseeren, verpoederen, verstuiven.
polverlzzare, I vt tot poeder, stof wrijven,
verpoederen; verstuiven; met poeder bestrooien; II vi & ,...,ysi, vr in poeder, stof
uiteenvallen, verstuiven.
polverlzzatore, m verstuiver, odeurspuit.
polverlzzazlone, 1 fijnwrijving tot poeder,
verpoedering.
polverone, m groote, dichte stofwolk.
polveroso, agg stoifig, bestoven.
polveruJento, agg stofvormig.
polvl'gllo, tit fijn poeder; reukkussentje.
polvlno, m fijn dons; zacht hoofdkussentje.
polvl'schlo, polvl'scolo, m fijn stofje, sto{.
deeltje; ~ stuifmeelkorreltje; stofregen.
poma'lo, poma'rlo, m oofttuin, boomgaard.
pomata, f pommade, zalf.
pomato, agg met appel-, ooftboomen begroeid.
pomella, agg appelgroen, geelgroen.
pomellato, agg gevlekt; cavallo bianco"'" di
nero, appelschimmel.
pomello, m appeltje; (Anat) jukbeen; kleine
verhooging.
pomera'nio, I agg Pommersch; liP,..." m
Pommeraan.
Pomera'nia, f Pommeren.
pomerldlano, agg namiddagsch; namiddag-.
pomerl'gglo, m namiddag.
pomerlo, m (Archeol) aan weerszijden van
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den stadsmuur onbebouwd gelaten ruimte; ~ ruimte tusschen fortmuur en gracht.
pometo, m oofttuin; appelboomgaard.
po'mlce, m puimsteen, Pi" arido della ,..."
zeer gierig, vrekkig.
pomlclare, vt met puimstecn glad maken,
polijsten.
pomlcloso, agg puimsteenachtig, ruw, poreus.
pomlcoltura, f ooft-, fruitteelt.
pomldoro, m ~ tomaat, paradijsappel.
poml'fero, agg ooftdragend; appeldragcnd.
porno, m (Pl pomi, ® poma & pome)
. If. ooftboom; boomvrucht; appelboom;
appel; fig knop, bol; rijksappel; pomi,
PI ooft; borsten; ,..., d' Adamo, Adamsappe1; ,..., della dis cordia, twistappel;
,..., della spada, degenknop; vino di pomi,
appelwijn.
pomodoro, m If. tomaat, paradijsappel.
pomologla, 1 ooftkunde.
Pomona, f Pomona, godin van de ooftteelt;
werk over ooftteelt.
® pomoso, agg ooftrijk, ooftbrengend.
pompa, m I pracht, praal, luister; lig ijdelheid, pralerij; 2 pomp, spuit; 3 J" schuif
(v. blaasinstrument); 4 fietspomp; ,..."
aspirante, zuigpomp; pompe funebri, PI
lijkplechtigheid; ,..., dei pompieri, brandspuit; ,..., a vapore, stoomspuit; far,..., di
se (stesso), zich zelf pluimen op den hoed
zetten, zich zelf in de hoogte steken.
pompare, vt pompen.
pompegglare, I vi pralen, pronken, ophef
maken; II ""'rsi, vr zich opsieren, opdirken.
Pompei, m Pompei.
Pompeo, m Pompejus.
pompliire, m brandweerman; i pompieri, PI
de brandweer.
pompllo, m iSJ loodsmannetje.
pomposamente, avv weelderig, prachtig,
statig; hoogdravend.
pomposltA, .f pronkzucht, prachtlievendheidi weelde, pracht, pralerij.
pomposo, agg prachtig, pronkzuchtig, pralend; weelderig; hoogdravend (stijl);
uomo ,..., ed arrogante, dikdoenerig en aanmatigend mensch.
ponca, f punkah, groote waaier (aan zoldering).
ponce, m punch.
ponclno, m punch; glaasje punch.
pO'nclo, m poncho, Sp. mantel.
pondera'blle, agg weegbaar.
ponderabllltA, f weegbaarheid.
ponderare, I vi wegen, zwaarte hebben; II vt
wegen; overwegen, overdenken.
ponderatamente, avv weloverwogen, met
overleg.
ponderatezza, f overleg, bedachtzaamheid.
ponderazlone, f overleg; overwcging.
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ponderoslta, f zwaarte, gewicht; gewichtig- pontlfl'clo,agg pauseJijk; Staio,....", KerkeJijke
heid.

Staat.

ponderoso, agg zwaar, gewichtig, zwaar- pontile, m aanlegsteigertje (voor gondels).
Pontine, Paludi ~,f Pontijnsche moerassen.
wegend; moeilijk.
pond I, m pi T mal dei ,....", hevige diarrhcc; Ponto Euslno, m Pontus Euxinus, Zwarte
snijdingen in den buik.
® pondo, m gewicht, last; beteekenis, gewicht; (oudtijds) pond; il mortal ,....", het
sterfelijk lichaam; portar ,....", van groot
belang, gewicht zijn.
I ponente, m streek waar de zon ondergaat,
het Westen; westenwind, a ,....", wcstelijk,
naar (op)het Westen.
2 ponente, p pres van parre.
ponentlno, agg uit 't Westen komen, west-.
ponlmento, m het zetten, leggen, plaatsen;
,...." del sale, zonsondergang.
ponso, I agg hoogrood, ponceau; II sast m
hoogroode kleur, ponceaukleur.
Ewer.
ponta'lo, m A stellingbouwer, steigerboupontare, I vi steunen, stutten; met zijn volle
zwaarte op iets drukken, leunen; II vt
,...." la lancia, de punt van de lans tegcnhouden; ,...." i pie al mura, de voeten tegen
de muur steunen; zich hardnekkig verzetten; zie ook panzare.
ponte, m brug; stelling, bouwsteiger;
scheepsdek; ,...." dell' as ina, ezelsbruggetje;
,...." a col/a, A aan muur bevestigde stelling; ,...." girante, ,...." girevaie, draaibrug; ,...."
levataio, ophaalbrng; ,...." sospeso, hangbrug; ,...." stabile, A vrijstaande stelling;
testa di ,....", bruggehoofd; far ,....", tot brug
dienen, als verbindingslid dienen; handje
geven, op elk. schouders gaan staan (om
ergens over te kunnen klimmen); fare il
,...." d'aro ad alcuna, iem. cen gouden brug
bouwen.
ponte'flce, m hoogepriester; prelaat, bisschop;,...."massima, pontifex maximus, opperpricster; il somma ,....", de
Paus.
ponticello, m bruggetjc; I kam (van viool
&); beugc1 (v. geweer, degen); zadelboog.
pontlclno, m bruggetje; yonder.
pontiere, m X pontonnier.
pontiflcale, I agg pontificaal, pauselijk; casa
,....", aileen door den Paus te beslissen
geval; II sast m RK pontificale, ceremonieboek (derbisschoppen); plechtig ambtsgewaad; door een prelaat 0/ door den
Paus in plechtig ambtsgewaad vcrrichte
godsdienstoefening; in ,....", in pontificaal,
ill ambtsgewaad, in staatsieklecren; Fin
zijn beste pak.
pontifical mente, avv in plechtig ambtsgewaad (verricht), in pontificaal.
pontlflcare, vi RK de hoogmis opdragen
(van Paus 0/ kerkvorst).
pontlflcato, m hoogepricsterschap; pauseHjke waardigheid, pontificaat; duur eener
pauselijke regeering.

Zee.

pontona'lo, m brugwachter.
pontone, m ponton.
pontonlere, m X pontonnier; bruggeman.
ponzamento, m het drukken, persen.
ponzare, I vi drukken, persen, veel moe; te
doen (bijv. bij de ontlasting); barensweeen gevocJcn; zich inspannen; II vt lang
over iets werken, op iets blokken.
ponzina, / P kippetje.
Ponzio Pilato, m Ponti us Pilatus.
popa, / pop.
pope, m pope, Grieksch priester.
poplite, m knieboog, knieholtc.
popliteo, m (Anai) knieboogspier.
popoJa'cclo, m gcpeupel, gemeen yolk.
popolano, I agg tot het yolk behoorende,
volks-; geboortig; woncndc in; II sast m
OJ burger eener gemeente, bewoner; man
ui t het Yolk; aanhanger van bet yolk, van
de volkspartij; RK parochiaan; i papalani,
PI het yolk (tegenover de hoogere standen).
po pol are, I vt bevolkcn; II ~rsi, vr bevolkt
worden; III agg volks-, van het Yolk; populair, voor 't volk begrijpclijk, algemeen
verstaanbaar, bij 't yolk bemind; astronomia ,....", populaire sterrcnkunde; aura
,....", volksgunst; educaziane ,....", volksopvoeding; musica ,....", populaire muziek.
popolaresco, agg > volks-.
popolarlta, / populari teit; bemindhcid bij
't yolk, volksgunst; OJ poorterschap,
poorterrech t.
popolarlzzare, I vt papulariseercn, bij 't yolk
bemind maken; voor iedereen vcrstaanbaar, toegankeJijk maken; II """'rsi, vr
populair worden, zich populair makcn, in
't yolk doordringen.
popolarmente, avv populair, zie papalare III.
popoJato, p pass & agg bevolkt; volkrijk.
popolazlone, / bevolking; Yolk; menigte,
schaar; ~ avventizia, vlottende bevolking.
popolino, m > gering, laag Yolk; volksmenigte; OJ middeleeuwsche zilvermunt.
popolo, m Yolk; bevolking; de gezamenlijke
aanhoorigen eeller Pflrochie; parochie;
menigte, volksmenigte; amica del,....",
volksvriend; Ie arti del ~, pi OJ de volksgilden; il ~ minuta, het geringe yolk, de
kleine luydcn; i diversi papali della terra,
de verschilJende volkeren der aarde; e un
uamo del ,....", hij is een man ui t het yolk;
guarda, quanta ~! zie eens wat een yolk!
wat een menigte! reggersi a ___, een democratischen regeeringsvorm hebben; (prov)
it ,...." e il camune, de geheele wcrdd, ] an
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en alleman; voce di ,...." Voce di Dio, de
stem des volks is de stem Gods; a '" pazzo
prete spiritato, zoo heer zoo knecht.
popo\oso, agg volkrijk, dicht bevolkt.
popona'ia, j meloenenveld.
popona'io, m meloenenverkooper.
popone, m ~ meloen; (Scherz) bult, bochel;
guarda che po' po' di ,....,t zie eens wat een
bult!
I poppa, f J,. achtersteven (v. schip); aver il,
vento in '"'"', de wind van achter hebben,
v66r den wind gaan; fig voorspoed, geluk
hebben.
2 poppa, f (moeder)borst; uier (v. koeien &);
tepel; borst (in 't alg.); fig zijde; poppe di
Venere, pi If. zeer fijne perziksoort; ehe
,....,t. wat smaakt dat! wat lekker! dare la
"'. de borst geven; voler la "'. naar de
borst verlangen.
poppaiola, j zuigflesch; fopspeen.
poppaione, m If. wilde scheut.
poppante, I p pres zuigend; II sost m zuigeling.
.
poppare, vi & vt zuigen (aan de borst); fig
inzuigen, drinken.
poppato'io, m gummitepel. kunsttepel;
zuigflesch; gummispeen.
poppatore, m zuigend kind; zuigcling.
poppese, I m J,. achtermasttouw; II agg J,.
tot den achtersteven behoorend.
poppiere, m op den achtersteven staande
gondelier.
popplna, j kleine. sicrlijke borst. borstje.
popputo, agg met volle. dikke borsten.
popu'leo, agg populier-, populiere(n).
populeone, m populierzalf.
I porca, f door de ploeg opgeworpen aardrugje.
2 porca, f i'!, zeug; fig vuile, ontuchtige
vrouw.
porca'ccio, porcaccione, m yuil, gemeen
zwijn (alleen fig).
porca'lo, m zwijnenhoeder; varkenskoopman.
porcamente, avv als cen zwijn. Iiederlijk.
porcare'ccla, f zwijnenstal (voor zeug met
biggen).
porcastro, m big.
porcella, f jonge zeug.
porcellana, f porselein; porseleinslak; If.
postelein; figurine di ,...." porseleinen
beeldjes.
porcelletta, f porseleinslak; ook: soort zeekrab.
porcellino, m varkentje, big; speenvarken;
fig vuil, onzindelijk kind; ,...., d' India, ~~
Guineesch biggetje, cobaya; '" terrestre.
pissebed; star cheto e fermo come un '"
grattato. zich niet roeren, onbeweeglijk
blijven staan.
porcello, m jong varken.
porcellone, m fig & F zwijn. groote vuilik.

porgitore

porchere'cc/o, agg van 't zwijn, varkens-,
zwijnen-; spiede "', everspeer.
porcheria, f zwijnerij; vuiligheid; gemeene
handeling; mislukt werk; schadelijke
hagelslag; dire delle porcherie, gemeene
dingen zeggen.
porch etta, f (gebraden) speenvarkentje.
porchetto, m jong varken. big.
porcile, m zwijnenstal. varkenshok; vuile
plaats.
porclna, j zwijn. varken (als slachtvee);
zwijnen-. varkensvleesch.
porcino, laggvarkens-, zwijne(n)-; bestie porcine. pi varkens (als slachtvee); carne
porcina. varkensvleesch; fungo~, ~ eekhoorntjesbrood (eetbare paddenstoel);
occhio "', varkensoogje (zeer klein oogje);
pane .~. ~ varkensbrood, cyclamen; II
sost m If. eekhoorntjesbrood (eetbare
paddenstoel).
porco, m ~ zwijn; varken; fig zwijn (als
scheldwoord). vuil.liededijk, gemeen persoon; un branco di porci, een kudde zwijnen; pesce ,....,. ~ bruinvisch; pie di "',
~ klauw; breekijzer; ~ salvatico, wild
zwijn; '" spino. .l'~ stekelvarken; ook:
cgel; aspettare il '" alia ghianda (of alia
quercia), de gunstige gelegenheid afwachten ; far la vita del beato ~, F een lui.
gemakkelijk leven leitlen; far l'occhio del
"', kleine oogjes maken, de oogen toeknijpen (al. teeken v. wantrouwen);
gettar Ie perle ai porci, parels voor de zwijnen werpen; voler l'unto senza ammazzare
il "', groote winst willen hebben zonder
er iets voor op te offeren; (prov) '" pulito
non fU mai grasso, vieze varkens worden
niet vet; of weI: groote fortuinen worden
zelden op eerlijke wijze verkregen; II agg
Ieelijk, vuil; slecht; ,...., maiale! uitroep van
te1eurstelling: beroerde boel! dat is ook
een koopje!
porcone, m groot zwijn, zeer onwelvoeglijke kere!.
porcume, m troep varkens; fig zwijnenboel,
zwijnerij.
porfldo, m porfier, purpersteen.
porfl'rlco. agg porfieren. van porfier.
porgere, I vt uitstrekken, aan-, toereiken,
geven; assai voordragen; '" aiuto. hulp
bieden; '" il bracGio a una signora. een
dame den arm bieden; '" credenza, geloof
hechten; '" la mano, de hand rei ken; '"
occasione, gelegenheid gevcn; '" gli oechi.
de oogen rich ten; '" oreechio, het oor
leenen; II ",rsi, vr nadcren; zich vertoonen; zich betoonen; zich uitstrekken; III
sost m voordracht, wijze van voordragen.
porglmento, m het aangeven, toereiken,
aanbieden.
porgltore, m aanreiker. aanbieder; voordrager.
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pornografia, j pornographie, vuil, gemeen
geschrij£.
pornogra'flco, agg pornografisch, ontuchtig.
poro, m porie.
poroslta, I poreusheid.
poroso, agg poreus; vol gaatjes.
po'rpora, j purpcrslak; purperklellr; pllrper;
purpergewaad; 't purpcr: kardinalaat;
vorstelijke waardigheid;
scharlakenkoorts; la ~ regia, het koninklijke purper; e stato insignito della sacra ~, hij is
kardinaal gcworden, met het gewijdc
purper bekleed.
porporato, I agg gepurperd; pllrper-; II sost
m kardinaa!.
porporegglare, I vt naar 't purper zweemen,
een purperachtige kleur hebben; II vt
purper verven.
porporlna, / purpurine, krappurper.
porporino, agg purperen, purperklellrig;
purperrood.
porra'ceio, 1>1 ~ moeras-affodi!.
porra'eeo, agg preiachtig, lookaehtig; bleekgroen.
porra'ia, I moerassig land.
porra'io, agg cipolla porraia, ~ bieslook.
porrata, / preisoep; guastare la ~, de pap
bederven, de plannen verijdelen.
porre, I vt I zetten, leggen, plaatsen, stellen;
brengen; 2 vaststeUen, bepalen; 3 aannemen, veronderstellen, stell en, zich verbeelden; poni, poniamo che ... , veronderstellen wij eens, dat..., aangenomen,
dat ... ; il regolamento pone cos!', e cos!' sia,
het reglement schrijft het zoo voor en
zoo moet het ook zijn; ~ amore, beginnen
lief te krijgcn; ~ i bachi da seta, de zijdewormen op een nieuw leger zctten; ,-...... una
candidatura, een candidatuur stellen; ~
da canto, ter zijde leggen; ~ i propri
denari al sei, zijn geld tegen zes percent
uitzetten; ~ in derisione, belachelijk maken; ~ in dubbio, in twijfel trekken; ~
una /abbrica, een gebouw oprichten; ~ in
giuoco, belachelijk maken; par mana a,
de hand leggen aan, beginnen; ~ mente,
goed opletten; ~ in non cale, niet tellen,
niet achten, verwaarloozen; ~ in oblio,
verge ten, in vergetelheid brengen; ~ la
prima pietra, den eersten steen leggen; ~
rimedio, verhelpen; ~ silenzio, llet stilzwijgen opleggen; ~ (un) termine a, een
einde maken aan; II porsi, vr I zich zetten,
gaan zitten; gaan staan, gaan liggen,
plaats nemen; 2 zich zetten aan, beginnen;
si ponga casU, ga daar staan, neem daar
plaats; porsi in animo (in capo), zich in
den zin (in het hoofd) zctten; porsi can
alcuno, zich met icm. inlaten; met iem.
in relatie treden; in iemands dienst treden;
porsi in di/esa, zich te weer stellen; porsi
a jare, beginnen te doen; pOTsi a
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portamento
un' opera, zich aan hct werk begeven,

zetten.
porrina, j ~ knol van prei; jong kastanjeboompje; porrine, pi kastanjehakhout
(voor palen).
porro, m I ~ prei; 2 wrat; euna buccia di~!
dat is verbazend! wei, wei! mangiare il ~
dalla coda, van den verkeerden kant beginnen; (prov) predicare ai porri, voor
stoelen en banken praten.
porroso, agg wratachtig, vol wratten.
porta, m (Pi: porti & porta) lastdrager, pakdrager.
porta, I poort, dem; ingang; mond, monding (v. rivicr); porte di un bacino, pi
sluis, inlaatopening van een bassin &; ~
a battenti, vleugeldeur; a porte chiuse, met
gesloten deuren; ~ a cristalli, glazen
deur; Ie Porte di lerro, pi de IJzeren Poort
(aan den Donau); Ie porte d'injerno, pi de
poorten der hel; ~ maestra, hoofdpoort
(eener stad); hoofddeur (v. e. gebouw);
~ principale, h60fdingang; ~ da soccorso, nooddeur, nooduitgang;
di
strada, voordeur, straatdellr; la Sublime
Porta, de verheven Porte, de Turksche
rcgeering; vena porta, poortader; aprire Ie
porte ad alcuno, de deUl·en v~~r iem. openen; iem. in zijn huis toelaten, opnemen;
lig in een vereeniging opnemen; dare la
~ a, laten binnenkomen; s/ondare una ~
aperta, een open deur intrappen, iets willen bewijzen wat reeds lang vaststaat;
tener la ~ a uno, iem. den toe gang beletten; il sale esce dalla porta, de zon gaat op.
portabagagli, m indecl bagagedrager (aan
fiets).
portabandiera, m indecl vaandeldrager.
porta'bile, agg draagbaar.
portaeappe, m indecl valies, mantelzak.
portacappeIIi, m indecl hoededoos.
porta'cela, I vervallen, bouwvallige deur.
portadolcl, m indecl bonbonschaaltje.
portaflammi'feri, m indecllucifersstandaard.
portafiaschi, m indecl flesschenmand, -drager.
portafiori, m indecl bloemenstandaard.
portafogli indecl, porta foglio, m portefellille'
aktentasch; il ~ dell' Interno, de portefeuille van Binnenl. Zaken.
portaglolelli, m indecl juweelen-etui.
portalapis, m indecl potloodhouder.
portalettere, m indecl brievenbesteller.
portaliquori, m indecl likeurstel.
portamantelli, portamente110, m indecl valies, mantelzak.
portamento, m het dragen, brengen; houding, lichaamshouding; gang, loop; fig
gedrag, wijze van optreden, leefwijze; ~
di mana, J vingcrzetting, ~ di voce, J'
portamento, overgang van den eenen
toon in den anderen; i suoi portamenti sono
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degni di lode, zijn geclrag, wijze van optreden verdient allen lof.

portamonete, m indecl portemonnai<', beurs.
portamorso, m indecl gebitriem.
I portante, m tel gang (v. paard); tclgangcr;
prendere il ~, (boos) wegIoopcn.
2 portante, p pres van portare.
portantina, t draagstoeI.
portantino, m draagstoeIdrager.
portaoro\ogi, m indecl horlogestandaard,
-hanger.

portapenne, m indecl penhouder.
portaplattl, m indecl bordenrek.
portapranzl. m indecl etensdrager, -bus,
-mand.

portare, I vt

I dragen, brengen; aanbrengen;
wegbrengen, wegvoeren, meenemen, meevoeren; 2 aanhebben, dragen (kIeeren);
bij zieh hebben; 3 III voeren (een wapen);
4 verdragen, dulden, dragen; 5 overbrengen (van eenheden naar tientalIen & bij
een opteUing); 6 met zich brengen, nazich
sleepen (kosten, moeite); ~ amore, liefde
toedragen; ~ a braccia, op den arm dragen; ~ in ballo qd, iem. voor den gek
houden; ~ comandi, bevelen overbrengen;
~ disonore, oneer, schande na zich sleepen; ~ un esempio, cOIn voorbeeId aanhalen; ~ esperienza, bij ervaring weten;
~ juori un bambino, met een klein kind
in de open Iucht gaan wandelen; ~ innanzi alcuno, iem. begunstigen, voortrekken; ~ la notizia di qc, het bericht, de
tijding van iets brengen; ~ odio a qd,
iem. haat toedragen; ~ opinione, de meening toegedaan zijn; ~ un parere, zijn
gevoelen doen kennen, uiten; ~ bene la
propria (sua) parte, zijn rol gocd speIen;
sluw te werk gaan; handig zijn; ~ in
regaio, ten geschenke brengen; - via, wegnemen, stelen; meenemen; F voortrekkcn,
begunstigen; - la voce, I" de stern mOOuleeren; II vi reiken (oog) , dragen (stern,
geschut), strekken; i nuovi fucili portano
jino a quattromila metri, de nieuwe geweren dragen tot vierduizend meter;
I' occhio mi porta anche due miglia, mijn
oog reikt zeUs twee mijlen; III -rsi, vr
zich begeven; zich 'bevinden; zich gedragen; si porta molto male, hij gedraagt
zich zeer slecht.
portaritrattl, m indecl portretstandaard,
-lijstje.
portaslgarette, m indecl sigarettenkoker.
portasi'garl, m indecl sigarenkoker.
portaspllli, m indecl speldtnkussen.
portastanghe, m indecl draagriem (v. het)
paardetuig); fig koppclaar, souteneur.
portata, j last; dracht; vracht; scheepslast;
tonneninhoud; X dracht (v. geweer, geschut); kaliber (v. projectiel); jig draagwijdte, strekking, gevolg; opbr€llgst (v.
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oogst), voortbrengsel; inkomen (uit vermogen); gerecht, gang (aan diner); jig
bekwaamhcid, vcrmogen; - di sangue,
bloedsaandrang; uomo di - , man van
invloed; a - di, in (binnen) het bereik
van; a mia - , naar mijne krachten; alia
- di tutti, binnen alIer bereik.
portati'eeio, I agg aangevoerd (van elders);
II sost m aangevoerde grond, rolsteenen,
rolaarde (v. d. bergen).
porta'tiIe, agg draagbaar, draag-; dizionario
- , zakwoordenboek; jarmacia ~, zak-,
reisapotheek.
portato, I p pass & agg gedragen, gebracht
& zie portare; esser - per (in) bocca, over
aller tong gaan, door allen besproken
worden; II sost m lichaamsvrucht, kind;
jig vrucht, voortbrengsel, opbrengst.
porta tore, m -trice, j brenger, drager, overbrenger; toonder; houder; bode, pakjesdrager; lastdrager; titoli al - , stukkcn
(aandeclen &) aan toonder.
portatura, j het dragen, brengen, overbrengen, wegbrcngen; draag-, bestelloon;
haardracht; baarddracht; kleecJerdracht,
kostuum; gcdrag, houding.
portavivande, m indecl etensdrager, etensbus.
portavoce, m indecl spreckbuis, spreektrompet, roeper.
portello, m deurtje, poortje; 4 geschutpoort, laadpoort.
portento, m voorteeken; wonderteeken;
wonder.
portentosamente, avv portentoso, agg wonderbaar, buitengemeen, verbazend.
porterla, j spreekkamertje (bij oj in kloosters); portiersloge.
porticato, I m zuilengang, zuilenhaI; II agg
met een zuilengang (voorzien).
portlccluo\a, porticina, t deurtje, poortje.
portico, m L:>. portiek; zuilengang; voorhal.
portlera, j portiere, deurgordijn; portierster;
non esserci - per uno, vrijen toegang hebben (tot een huis).
portiere, m portier, deurwachter; concierge.
portina'la, t portierster.
portina'lo, m portier.
I porto, p pass (van porgere) aangebOOen,
aangeraakt; parole porte, pi geuite woorden.
z porto, m I het dragen, brengen; 2 draagloon, porto, briefport; 3 haven; - d' arme,
vergunning om (vuur)wapens te mogen
dragen; capitano di ~, havenmeester; jranco, entrepot; vrijhaven; jig toevluchtsoord; jranco di - , ~ franco; portvrij; '""
naturale, natuurlijke haven; in - assegnato, ~ tegen rembours; condurre a buon.
_ un lavoro, een werk tot een goed einde
brengen; essere in - , in veiligheid zijn;.
toccare (i/) - , aan 't einddoel zijn; una·
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Portogallo
casa

e un ~ dt man, een 1111;S is van alle

goederen der fortuin rijk voorziEn.

Portogallo, m Portugal.
portoghese, I agg Portugeesch; II sost m Portugees.

portolano, m J. zeemansgids, handboek voor
zeevarenden; loods.

portOtnbrelIl, m indecl paraplustandaard.
portone, m poort; staldeur, groote deur.
Porto Said, m Port Said.
.portua'rlo, agg haven-; gabelle portuarie, pI
haventollen; lavori portuari, pi havenwerken.

portulaca, I ~ postelein.
portulano, m zieporloZano.
portuoso, agg rijk aan havens; geschikt voor
havenplaats.

porzloncella, t klein gedeelte, klein deeltje.
porzlone, I deel, aandeel; portie; a queZla
trattoria lanno porzioni abbondanti, in dat
restaurant geeft men groote porties.
I rust, stilstand, pauze, onderbreking; 2 pose, houding, stand; non aver ,...."
geen rust hebben; senza ,...." zonder onderbreking, onophoudelijk.
posace'nere, m indecl aschbakje.
posaferro, m indecl draagrooster voor strijkijzer.
posamento, m het plaatsen, zetten, leggen.
posamolle, m indecl haardstel.
posaplano, opschrift op balen & om voorzichtig te behandelen; voorzichtig! ,...., m
indecl (Scherz) langzaam, bedaard mensch.
posapiedl, m indecl voetenbankje; voetplank.
posare, I vt leggen, plaatsen, zetten, op-,
neerleggen; posa cost!, la valigia, leg het
valies hier neer; posa Piano! voorzichtig
behandelen!; dove l' ho a ,....,? waar moet
ik het zetten, leggen? ,...., I' abito da prete,
het priesterlijk gewaad afieggen; ,....., l'animo, de gemoederen geruststellen; ,...., Ie armi, de wapens neerleggen; II vi I rusten;
zitten, liggen; 2 pauseeren, pauze maken; 3
rustig, kalm worden, rust vinden; 4 ophouden, uitscheiden; 5 poseeren, zitten
voor een portret &; een houding aannemen, zich een zekere houding, een air
geven; 6 bezinken; non posa di pensare, hij
houdt niet op met denken; piglia e posa,
hij werkt met groote tusschenpoozen;
questa vino bisogna lasciarlo ,...." men moet
dezen wijn wat laten liggen, rusten, bezinken; ,...., in lalso, niet goed in evenwicht
zijn, geen steun hebben, ongegrond zijn;
III """rsi, V1' I zich plaatsen, leggen, gaan
zitten; neerstrijken (vogels); 2 gezet, geplaatst worden; 3 ophouden, eindigen;
qui non c' eluogo dove posarsi, hier is geen
plaats om te zi tten; dove ti sei posato?
\Waar zi t gij?
"osata, f het rUsten, gaan zitten, rustplaats,

posa, I

posola
couvert (lepel, York I'll rues); J' pauze,
rustpunt; 3 bezinksel, zaksel.
posatamente, avv bedaard, bezadigd.
posatezza, I kalmte, bedaardheid, bezadigdheid.
posato, p pass & agg gezet, geplaatst & zie
posare; rustig, kalm, bezadigd, bedaard.
posato'io, m roeststok, zitstokje (in vogelkooi); hoenderrek.
posatura, I plaatsing; bezinksel, neerslag,
afzetsel.
posea, I azijn met water;
omslag, kompres van azijn met water; zure wijn.
poscia, avv later, daarna, vervolgens, toen.
posciache, cong daar, dewijl; ofsehoon, hoeweI.
poscrltto, m nasehrift, postseriptum.
posdatare, vt later dagteekenen.
.
posdlluvlano, agg van na den zondvloed.
posdomanl, avv overmorgen.
positivamente, avv positief, stellig, bepaald; zonder twijfel; vcrro ,....." ik kom
zeker.
positivlsmo, m positivisme, wijsbegeerte, die
aileen aanneemt wat de ervaring leert.
posltlvlsta, m p03itivist, aanhanger van hpt
positi visme.
positlvo, I agg p03itief, vast bepaald, stellig
bewezen, op ervaring berustend, werkelijk; certezza positiva, positieve zekerheid;
aggettivo ,...." bijvoeglijk naamwoord in
den stellenden trap; diritto ,....." stellig
(wettelijk) recht (tegenover natuurrecht);
un latto,...." een stellig bewezen feit; persona positi!la, positief, zich niet aan 't onzekere houdend persoon; precetto ,....." stellig voorschrift, stellig gebod; quantita
positiva, p05itieve grootheid (in de wiskunde); religione positiva, openbaringsgodsdienst; scienze positive, pl exacte
wetenschappen; II sost m het positieve,
zekere, werkelijke; di ,....." zeker, stellig en
zeker.
posltura, I ligging, plaatsing, houding.
poslzione, I ligging, houding, plaatsing; opstelling; ~ stelling, stand; staat, toestand;
betrekking, positie; posizioni, pi eedoplegging; lalsa ~, scheeve positie, valsch
standpunt; ,...., d' una questione, het opwerpen, stellen van een vraag; cacciare il
nemico da tutte Ie sue posizioni, den vijand
uit al zijn stellingen verdrijven; io gli dette
Ie posizioni, ik vorderde hem op den eed;
non ha ancora trovato una ,....." hij heeft nog
geen betrekking, posi tie gevonden.
Posna'nla, I Posen (provincie).
poso, m rust; F onderbreking, tijdelijk ophouden der pijn.
posola, I kruissingel (aan pakzadel); lig last,
druk (op het geweten); tegenslag, slag,
ongeluk; ha avuto una bella,....." een groote
slag, ongeluk heeft hem getroffen.
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posta, I I plaats, zitplaats, standplaats; box
posollno, m staartriem.
(in paardenstal); standplaats, post (v.
posponimento, m achterstelling, achteruitjagers); 2 %I posthuis, wisselplaats voor
zetting; verwaarloozing; ui tstel.
postpaarden; post; postwagen; postkanpospo.rre, vt achterstellen; verder, later, naar
toor; postdienst; 3 de inzet, de pot, de
achter zetten, stellen; fig achteruitzetten,
bank (bij 't spell; 4 $ post van rekening;
minder achten; verwaarloozpn, nict ach5 afspraak, samenkomst, rendez-vous; 6
ten; uitstellen, verschuiven.
RK tientje (van den rozenkrans); 7
posposltivo, agg (Gram) achtergevocgd, aano vOl'tstap; fermo in--, %I poste restante;
gehangen.
impiegato di "', postbeambtc; Ie Paste
posposizione, f ach teraanzctting, ach terRegie, pI de Koninklijke Posterijen; spese
stelling; vcrwaarloozing; uitstel; (Gram)
di "'-J, correspondentiekosten; a ~ of a
achtervoeging.
bella ~, met opzet, met voorbcdachtcn
possa, f kracht, sterkte; v('nnogcn; a tutta
~, uit aile macht.
radc; expres; in 't bijzonder; a larlo a~,
juist om te plagen, uit lust om tegen te
possanza, f macht, kracht; vclcno di gran ~,
werk('n; gli dieo che si spicei, cd egli, a
sterkwerkend vergif; a tuttI! ~, met aile
farlo a ~, va adagio, ik zeg hem zich te
krach ten, ui t aile mach t.
possed/mte, I p pres bczittend; II sust m zie
haasten en hij gaat juist expres heel langpossidente.
zaam; ei ho mandata una persona a ~,
possedere, I vt bczitten; ~ un' arte, een
ik heb er nog cxprcs iem. heen gekunst beheerschen, meester zijn; ~ un
zonden; a ~ di ... , ill aanmerking genoluogo, een plaats bewonen; una passi(me
mcn ... ; ter wille van ... ; di ~, regelrecht,
rechtstreeks; fig terstond, onmiddeIlijk;
possiede uno, een hartstocht beheerscht
di questa ~, z66 groot (met vcrgezellende
iem. geheel; II ~si, vr zichzelf mecster
zijn, zich behcerschen.
handbcweging); andare alla ~, naar de
post gaan; va a prendere la ~, ik ga mijn
possedimento, m bezit; bezitting, landgoed.
brieven aan de post afhalcll; darsi la ~
poss/mte, agg zie potente.
di essere insieme, elkaar rcndez-vous
possessione, f bezit; bezitting, landgoed.
geven; dire una ~ di rosario, ecn tientje
possessivo, agg (Gram) bezittelijk; pronomc
v. d. rozcnkrans bidden; manca oggi la ~
~, bezittelijk voornaamwoord.
possesso, m bezi t; bczi tting, eigcndom,
di ... , de post van (uit) ... is vandaag niet
landgoed; i possessi della Corona, pI de
aangekomen; mettere la lettera alia ~, den
kroongoederen, het kroondomein; entrare
brief op de post brengen; mettersi alia ~,
in~, prender~, in 't bezit tredcn, bezit
op zijn plaats gaan staan; sana partito can
nelnen; prendere ~ d' una carica, cen
la ~, ik ben met de post, den postwagcn
ambt aanvaarden.
vertrokken; spedire per ~, per post verzenden; stare in~, op de Ioer staan, in
possessore, m bezitter, eigcnaar.
possessorio, agg !'1 het bezit betreff('nde,
hinderlaag Iiggen; tenere la ~, de bank
bezit-, eigendoms-.
houden; deninzetaannemcn; houden tegen.
possi'bile, I agg mogelijk; doenlijk, uitvoer- posta, f planting, planttijd; aantal cieren
baar; lavoro ehe non e ~, olluitvoerbaar
dat onder een broedkip is gelegd.
werk; il mi1timo ~, zoo klein mogelijk; 10 postale, %I I agg post-, door de post; cartolina
faro in tutti i modi possibili, F ik zal het,
~, briefkaart; cassa ~, postspaarbank;
zoo eenigszins mogelijk, docn; II sost m
fra1lcobolli postali, pi postzegels; segreto
het mogelijke, mogeJijkheid; esser tra i
~,briefgeheim; servizio~, postdienst;
possibili, in het bereik der 1ll0geIijkheid
tassa ~, briefport; u//icio ~, postkallIiggen; fare il ~, zijn bcst doen, al 't motoor; vaglia ~, postwissel; vagone ~,
geIijke docn; al ~, zooveeI mogeIijk; fuor
postrijtuig in treinen; II sost m postverde' possibili, onmogeIijk; oUre al ~, meer
zending; brieven; postboot.
dan mogeUjk, het mogelijke te boven postare, I vt plaatsen, uitzettcn, opstelIen;
gaand; III eselam ~! is 't lllog('lijk!
II ~si, vr zich opstelIen; plaats nemCll.
possibiIita, f mogeUjkheid; ui tvoerbaarheid; postcornu'Dio, m RK gebednadeCommunie.
kracht, vermogen; case che vincollo la posteggiare, I vt be loeren; II vi met de post
umana ~, dingcn dic de menschpIijke
reizen.
kracht te boven gaan.
postema, f
abees, ettergezwel; drukking
possibllmeDte, avv zoo mogeIijk, mogcIijk.
op de maag; fig kwelIcndc gedachte.
possideDte, I m bezitter, bezittende, ver- postergale, m RK kleine, op het aItaar gcmogend man; grondeigenaar; II agg bcplaatste verhooging tot uitstelling van
zi ttend; grondbezit hebbend.
reIikwi( en.
possidentone, m grootgrondbezitter.
postergare, vt over zijn schoudcrs, achter
possidenza, f grondbezit; de grondbezitters;
zich werpen; fig vcrwaarloozen, in den
la piccola ~, het kleinc grondbczit.
wind slaan.
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posteri
pllsterl, m pi nakomelingen; nageslacht.
posteriore, I agg achterst, achter-; volgend
(op); later (dan); la parte ,..." het achtergedeelte; II sost m achterste.
posterlorlta, f het later zijn, nakomen; het
achter (iets) zijn.
posterlormente, avv van achteren, aan den
achterkant, later, na.
posterita, I nakomelingschap.
postl'cclo, I agg I bijgevoegd; onecht,
valsch; kunst-; 2 voorloopig, tijdelijk;
capelli posticci, pi valsch haar; a ,..."
kunstmatig; voorloopig; II sost m boomkweekerij.
postlclno, m aardig, lief plaatsje; goed
baantje, postje.
postlclpare, vt uitstellen, verschuiven.
postlclpatamente, avv later, na het vastgestelde tijdstip, achteraf.
postlcipazlone, I uitstelling, verschuiving.
postlere, m postmeester, posthouder.
postle ria, I ~ uitvalspoort (van vesting).
postlglione, m %I postiljon, postknecht;
koetsier van postwagen.
postltla, I apostiIle, kantteekening; afbeelding, weerspiegeling (in glas of water).
postlllare, vt van kantteekeningen voorzien,
kantteekeningen maken.
postlme, m jonge aanplant, boom-, pIantenkweekerij; bezinksel.
postlno, m postbode, brievenbesteller.
posto, I p pass (van porre) & agg geplaatst,
gelegd, gezet &; bepaald, vastgesteld;
parole mal paste, slecht gekozen woorden;
,..., che ... , gesteld, dat..., aangenomen,
dat ... , ingeval; ,..., cia, dat aangenomen;
II sost m I post, pIaats, stand-, zitpIaats;
2 X post; opstelling; 3 streek, oord,
plaats; 4 be trekking, plaats, post, ambt;
rang; ,..., gratuito, beurs, kosteIooze
plaats (aan cen onderwijsinrichting); abbandonare il ,..." zijn post verlaten; abita
in un brutto ~, hij woont in een Ieelijke
streek; essere al suo "-', op zijn (op de
juiste) plaats zijn; se lossi al suo "-', aIs ik
op zijn pIaats was; lammi un po' di ,..."
maak mij wat plaats; mettile in questo "-',
zet ze hier neer; muta "-' a coteste seggiole,
geef dezc stoeIen een andere pIaats; ha
ottenuto un ,..., di maestro, hij heeft een
pIaats aIs onderwijzer gekregen; serbatemi il ,..." bewaar mijn plaats, houdt
mijn plaats vrij; stare al suo ,..." op zijn
pIaats bIijven, zich niet met andere dingen bemoeien, a ~! op uw plaatsen!
postoche, cong gesteId (aangenomcn), dat...
postremo, agg Iaatste.
postri'bolo, m bordeel.
postulante, In verzo2kcr, soIlicitant.
postulato, m postuIaat, zonder bewijs aan
te nomen stelling, grondsteIJing.
postulazione, I sollicitatic, verzoek.

pilstumo, agg na den dood des vaders geboren; fig nageIaten, na den dood uitgegeven.
postutto, al "-', avv alles bijeengenQmen,
alles in alles.
pota'blle, agg drinkbaar; acqua "-', drinkwater.
pota'cchlo, pota'gglo, m soep, ragout.
potagione, m het snoeien.
potaiulllo, m snoeimes.
potare, vt besnoeien, snoeien, uitdunnen
(boomen, pIanten); snijden, afsnijden; ~
a corona un albero, van een boom aIleen
de kroon Iaten staan.
potassa, I potasch, koolzure kaIi.
pota'sslco, agg potaschhoudend; kali-; clontro "-', choorkali.
pota'ssio, m kalium, potassium; ioduro di ,..."
j oodkali urn.
potatura, potazlone, f het uitdunnen, besnoeien (v. boomcn); afgesnoeide takkcn;
snoeitijd.
. potentato, m potentaat; machthebber, gekroond hoofd.
potente, I agg machtig, krachtig, vermogend, invloedrijk; II (sost m) i potenti, pi
de machtigen, de grooten.
potentemente, avv machtig; van groote
kracht; buitengewoon.
potentilIa, f ~ vijfvingerkruid; ganzerik.
potenza, f I kracht, macht, sterkte, vermogen; 2 werking; invloed; 3 mogcndheidi 4 bewegende, werkende, voortbrengende kracht; 5 macht (in de wiskunde); W genootschap, vereeniging (in
Florence); potenze conoscitive, pi onderscheidingsvermogen; la divina ~, de goddeIijke macht; potenze intellettive, pi geestvermogens;
d' una macchina in cavalli,
aantal paardenkrachten eener machine;
"-' di mente, gecstkracht; ~ navale, zeemogendheid; la ~ dell' oro, de macht,
invloed van het goud; ,..., della parola, de
kracht, macht des woords; seconda ~,
tweede macht; veleno di molta ,..." krachtig werkend vergif; aver ,..., SU, invloed
hebben op; inalzare un numero aUa seconda ~, cen getal in de tweede macht
verheffen; in "-', naar vermogen.
potenziale, I agg potentieeI, kracht hebbend
hoewel niet dadeJijk werkend; wat mogeJijk is; II sost m K potentiaai.
potenziaIita, I potentialiteit.
pot ere, I vt & vi kunnen, vermogen, in staat
zijn; invloed hebbpn; verdragen; uithouden; verduren; ~ arme, 0 de wapens
kunnen voeren; vorrei ma non posso, ik
zou weI willen maar ik kan niet; non ne
pate va Pi" dal ririere, ik kon niet meer van
't lachen; ......., una cosa, iets kunnen; iets
kunnen dragen, tilIen, houden; chipuo una
cosa e chi un' aitra, de een kan di t en de
/""oJ
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ander dat; eerte ease non si possono dire,
sommige dingen kan men niet zeggen;
questa non si pate lare, dat mocht men niet
doen; si puo? is 't geoorloofd? mag ik?
(binnenkomen); chi pi~'i sa piit puo, hoe
meer men weet, des te meer kan men;
kennis is macht; puo malta in corte, hij
heeft veel invioed aan 't hof; non ne ,....,
con uno, met iem. niet overeen kUll11en
stemmen; potra anche esserc, 't kan zijn,
't is mogelijk; verro piit presto che potro, ik
zal zoo spoedig komen ais ik kan, ik kom
zoospoedig mogelijk; quanto so eposso, naar
beste weten en willen; potevano essere Ie
dieci, 't kan 'ongeveer tien uur geweest
zijn; eerte latiche comincio a non poterle
pdt, sommige vermoeienissen kan ik
langzamerhand niet meer uithouden; non
poleTla addosso, F zich ergens niet over
heen kunnen zetten, iets niet kunnen
verdragen; a piu non posso, nit aIle kracht,
met ins panning van aIle krachten; a mio
,...." naar mijn vermogen, zooveel ik kan,
III sost m het kunnen, vermogen; macht;
invloed; bevoegdheid, gezag, regeermacht; poterl:, pi volmacht; abuso di ,...."
misbruik van macht, van gezag; ambizione
del ,...." heerschzucht; pieni poteri, PI volmacht, voIle machtsbevoegdheid; verilicazioni di poteri,pl onderzoek der geloofsbrieven; ha malta,...., su ... , hij heeft veel
invloed op; questa cosa eccede i limiti del
mio ,...." dit gaat de perkcn mijner bevoegdheid te buiten; pervenire al ,...." aan
de regeering komen.
potesta, m zie podesta.
potesta, f macht, gezag; ,...." pi de Machten,
vierde rij der Engelen; patria ,...." vaderlijke macht; aver la ,...., di ... , het in zijn
macht hebben om ...
potesterla, f zie podesteria.
potestessa, f zie podestessa.
potl'sslmo, agg voornaamste, hoofd-.
pottar~a, I soort caviar.
pottlnl'ccio, m modder, slijk op straten; lig
slecht uitgevoerd werk, knooiwerk, lapwerk.
povera, I arme vrouw, bedelares, zie povero.
povera'cclo, m arme drommel.
povera'glla, I arm volk.
poveramente, avv armoedig, armzalig, ellendig.
povereIlo, poveretto, m armc kercl (uitdrukking van medelijden).
poverlno, agg zie poverello.
povero, I agg arm, behoeftig; karig; gering,
onvruchtbaar, ongelukkig; ,...., in canna,
straatarm, doodarm; un desinare ~, een
karig maal; poveri guadagni, pi povere,
schrale vcrdiensten; lingua povera, populaire taal, volkstaal; ,...., me! ik arme! wee
mij! ,...., a quattrini, krap bij kas; terrena

"", onvruchtbaar terre in; paver' uomo,
arme kerel, arme dwaas; lumme!, ezel;
alia povera, op armoedige, armzaIige,
gebrekkige wijze; la ogni cosa alia povera,
hij doet aIles even armelijk, zuinig; II sost
m arme, behoeftige; bedelaar; armoede;
"" vergognoso, stiIIe arme (die niet bedelt); beati i poveri di spirito, periJ che lora
il reame del cielo, zalig zijn de armen van
geest, want hunner is het koninkrijk der
hemelen; eadere al '"'-', in armoede vervallen; esserci del '"'"", armoedig er ui tzien;
c' un ,...., all' uscio, er staat een bedelaar
aan de deur.
poverone, m geheel verarmd mensch; zeer
ongelukkig mensch.
poverta, I armoede; schrielheid; karigheid;
geringheid; schaarschtc; F kleinigheid; ~
delle Taccoite, schaarschte van den DOgst;
ha la ,...., di venti millioni, hij bezit de kleinigheid van twintig millioen; soccorrere la
,...." de armen ondersteunen, helpen.
pozlone, I T drank, drankje.
pozlore, agg !'t voorafgaand, den voorrang
hebbend; gewichtiger.
pozza, I waterplas; plas, poel; ~ di sangue,
bloedplas; la lorda ,...." de vuile poel (de
Styx bij Dante).
pozza'cchla, pozza'nghera, I vuile waterpoel, modderpoel; lig verwarring, slechte
toestand; non so come uscire da questa ,...."
ik weet niet hoe ik mij uit dien poel moet
redden.
pozzeUa, I kleine poel, pIas; lig kuiItje in
wangen 01 kin; kleine holte.
pozzetto, m zinkputje, waterputje; kleine
kuil voor 't gesmolten mctaal.
pozzo, m put; mijnschacht; ondcrstc gedecHe van de Hel (v. Dante); ~ arlesiano,
artesische put; "" delle miniere, mijnschacht; ,...., nero, sccrectput, beerput,
riool; ,...., di San Patrizio, nooi t uitgeputte
bron, nooit leeg wordende beurs; ,....,
smaititoio, zinkput; esser un ,...., seeco, cen
arme drommel zijn.
pozzolana, I puzzolaanaarde, vulkanischc
tufsteen.
Praga, I Praag.
praghese,1 agg Prager, van Praag; II sost p,...."
m inwoner van Praag.
pragma'tlca, zie prammatica.
IIragma'tlco, zie prammatico.
pramma'tica, I pragmatiek; zaakkeIUlis,
gang van zaken; OJ verordening ten algemeene nutte; leidraad voor de wijze
van regeeren.
pramma'tlco, agg pragmatisch; algemeen
nuttig, leerrijk; (regeerings- 01 kerkelijke)
zaken regelend; la prammatica sanzione,
OJ de pragmatieke sanctie.
pra'ndlo, m maal, maaltijd.
pranza'cclo, m slecht, armoedig maal.
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pranzare, vi lekker den, cen feestmaal
houden.
pranzo, m middagmaal; middageten; gastmaal, maaltijd; avanli ~, vaal' tafel;
dopa ~, na tafel, ua den eten; sala da ~,
eetzaal; oggi ci ho ~, vandaag heb ik
menschen ten eten; invitare a ~, ten ctell
"ragen.
pra'sino, pra'ssino, agg bleekgroell, appclgroen.
pra'ssio, m praseI', lookstceu; ~ mal1'ovc.
prataiuolo, agg op de weide gl'oeiend, levend;
lungo~, l' gewone champignon; gallina
prataiuola, :!;, dwergtrapgans.
pratellina, I ~ madeliefje.
pratense, agg op de weide g1'odenc1; liori pratensi, pi weic1ebloemen.
prateria, I weide, g1'asvlakte; Ie Pratcrie, pi
de P1'airi en.
pra'tica, I I practijk, toepassing, uitoefening, uitvoering; 2 ervaring, routine; 3
geb1'uik, gewoonte; 4 zaak, aangelegenheid, onderneming; 5 F licfdesverhouding
(meestal in ongeoorloofde beteekenis),
liefje; 6 omgang, verkeer; J, 't binncnloopen van een schip; ~ e teoria, praktijk en
theorie; uomo di malta ~, man van vee!
ervaring; aver una gran ~ degli atfari,
groote ervaring in zaken hcbben; aver
poca ~ del mondo, zieh moeilijk in de
wereld bewcgen; ha cattive pratiche, hij
heeft slechte kennissen, slechten omgang;
dare (negare) ~, verlof tot lossen geven
(weigeren); toelaten (niet toelaten) tot
een haven;
~ comune ed antica il lar
cosl, 't is een algemecn en oud gebruik zoo
te doen; e una sua ~, 't is eenliefje van
hem; lar la ~ of Ie pratiche, praktisecren,
praktijk uitoefenen; lar Ie pratiche, ook:
zich aile moeite gevcn; prenderc ~ di qc,
iets leeren; di ~, zonder complimenten,
zonder omslag; (prov) la ~ la it maestro,
oeiening maakt den meester.
pratica'bile, I agg uitvoerbaa1', doenlijk;
bruikbaar; begaanbaar (weg); gente non
~, lieden met wie men niet kan omgaan;
II sost m werkelijk (niet ~eschilderd) voorwerp op het tooneel.
praticabiIita, f uitvoerbaarheid; bruikbaarheid; doenlijkheid; begaanbaarheid.
praticabilrnente, avv practisch, doenlijk.
pratica'ccia, I practijk, routine; ongeoo1'loofde liefdesverhouding; liefjc.
praticarnente, avv practisch.
praticante, I p pres & agg ui tvoerend, ui toefenend; practiseercnd; zijn godsclienstplichten waarnemend; II sost m assistent
in ziekenhuis &, volontair, praetisch werkend student.
praticare, I vt I beoefenen, betrachten, uitoefenen; z uitvoercn, doen, toepassen; 3
rnakcn, aanbrengen; 4 orngaan, verkec-

e

Ten; ,....., alcuno, vert1'ouwelijk met iem.
omgaall; ~ una donna, ongeoorloofdcn
omgang hebben met een vrouw; ~ la
giustizia, de rechtpleging ui toefenen, rechtel' zijn; ~ in unluogo, veel op een plaats
verkee1'en, een plaats dikwijls bczoeken;

nel vuolo del pilastro pratica una scaletta,
in de holte van den pijlcr bracht hij een
trapje aan; II vi practiseeren; orngang
hebben; ~ bene, male, goeden, slechten
omgang hebben;
avvocato ma non pratica, hij is advocaat maar oetent geen
practijk uit.
pra'tico, I agg eTvaren, bedrcvcn, practisch;
medicina pratica, practische geneeskunde;
rimedi pratici, pi werkzame geneesmiddelen; essere ~ della strada, den weg goed
kennen; II sost tn practicus; practiseerend
geneesheer; bcoefcnaar, ui toefenaar; (in
een bedrijf) ervaren persoon.
praticone, m groote practicus, ervaringsman.
prativo, agg als weide gebruikt, weide-;
piante prative, pi weideplanten; terreno~,
weidegrond, weiland.
prato, m (Pi: pyat; & 0 praia /) weide.
pratolina, f ~ made lief je.
pratolino, m ~ gewone champignon.
pratoso, agg rijk aan weiden; grasrijk.
pravarnente, avv verdorven, slecht, pervers.
pravita, I verdorvenheid, slechtheid, pcrversiteit.
pravo, agg verkeerd, slecht, verdorven,
pervers.
preaccennare, vi vooraf aanduiden, ecn
wenk geven.
preallegato, agg vroegcr vermc1d, boven
aangehaald.
prea'rnbolo, m voorrede, inleic1ing; ve 10 dieo
sen.za tanti preamboli, ik zeg het u zonder
omwegen; dopo un lungo ~, na lang he en
en weer praten.
preavvertire, vt vooraf waarschuwen.
preavviso, m voo1'afgaande kennisgeving,
bckcndmaking.
.
prebend a, I RK prove, prebende; grootc
winst; 1'antsoen (v. paard); voorraad
(levensmidde1m 01 geld).
prebenda'rio, m stifts-, domheer; provenier;
gestichtsarme.
prebendato, I agg met een prebende begunstigd; II sost m provenier.
precariarnente, avv slechts bij uitzondering,
voorloopig, onzeker, tijdelijk.
precarieta, I onzekerheid; voorloopigheid.
preca'rio, agg tijdclijk, voorloopig; tot hcrroeping toe aangesteld; onzeker_
precauzione, I behoedzaamheid; voorzorg,
voorzorgsmaatregel.
prece, I bede, gebed.
precedente, I p pres (van precedere) & agg
va61'gaalld; voorafgaand, vorig; II sose
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m precedent, antecedent, vorig geval: i precipltatamente, avv oVE'rhaast, overijld;
precedenti d' un accusato, pi het vroegere preclpJtato, I p pass & agg afgevallen, afgeleven, de antecedenten van een bestorti overijld, overhaast; II sost m neerschuldigde.
precedenternente, avv vroeger, vooraf; te
voren.
precedenza, f 't voorafgaan; voorrang; gang,
verloop (eener zaak); avere la "', den
voorrang hebbE'n; fig de voorkeur hebben.
precedere, I vtvoorgaan; loprecedevadipochi
passi, hij ging eenige schreden voor hem;
II vi voorafgaan, vooruitloopen; fig den
voorrang hebben; far "', doen voorafgaan; vooraf zeggen; vooruit zenden.
precelUmte, agg uitblinkend (boven).
precelso, agg zeer verheven, zeer hoog.
precessione, f het voorgaan; Iii precessie,
vervroeging del' nachteveningen.
precessore, m voorganger, voorlooper.
precettare, vt voorschrijven, gebieden, bevelen; '" een &erechtelijk betalingsbevel
doen toekomen; ,..; qd, iem. onder toezieht der poli tie ste Ilen.
precettato, agg gesommeerd, gcdagvaard
(tot b~taling); onder toezicht del' politic
gesteld.
precetti'biJe, agg voor te schrijven; als bevel,
voorschrift op te stellen.
precettlvo, agg tot voorschrift dienend, een
voorschrift, bevel bevattend; in modo "',
bij wijze van voorschrift, als voorschrift.
precetto, m voorschrift, bevel; leer, aanwijzing, voorschrift, regel; !'1 dwangbevel tot b~taling; dagvaarding; poli tietoezicht; ""-' atfermativo, gebod; teste di "',
kerkelijk voorgeschreven feestdagen; precetti grammaticali, pi grammatic ale regels;
,..., "egativo, verbod; it '" delle ventiquattro,
verbod om na zonsondergang het huis te
verla ten; fare'" gpbieden, voorschrijven;
mandare un "', epn bevel tot betaling ui tvaardigen.
precettorato, m ambt van huisonderwijzer.
precettore, m huisonderwijzer, gouverneur.
preci'dere, vt afsnijden, verkorten, verminken; onderbreken, verhinderen.
preci'ngere, I vt omsluiten; II "'rsi, vr zie

accingersi.
precinto, m omvang; afgesloten ruimte.
precipitamento, m 't naar beneden werpen;
afstorting.
precipltante, m (Chim) neerslaand middel.
preclpltare, I vt omlaag werpen, naar beneden slingeren; fig verhaasten, versnellen; (Chim) neerslaan, doen bezinken;
II vi naar beneden storten, vallen; preciPiti) nell' abisso, hij stortte in den afgrond;
III ""si, Vt zich werpen, storten op; fig
in zijn verderf loopen; (Chim) neerslaan,
een neerslag vormen; tutti si precipitarono
al buffeteD, allen stormden op het buffet
los.

sIal(, precipitaat.
precipitazlone, f 't neerwerpen; overijling,
overhaasting; voorbarigheidj neerslag, bezinking.
preci'pJte, I avv met het hoofd voorover; II
agg zie precipitoso.
preclpite'vole, agg hals over kop vallend; fig
onstuimig, onoverleg<l, overijld.
preclpltevollsslmevolmente, avv (Scher.~) met
de meest mogelijke snelheid.
precipltosamente, avv overijld, haastig, onbedachtzaam.
preclpltoso, agg steil omlaag vallend; steil;
onstuimig, met geweld omlaag stortend;
fig overijld, haastig; onbedachtzaam; 1'Oekeloos; fuga precipitosa, wilde vlucht;
spese precipitose, PI roekelooze uitgaven;
vento "', onstuimige wind; tannoungiuoco
"', zij spelen een gevaarlijk spel.
precipi'zio, m steile helling, steilte; afg1'Ond;
fig ondergang, verderf; groote hoeveelheid, overvloed; un '" di libri, een overvloed van boeken; andare in "', in zijn
verderf, ongeluk loopen; e #0 gill a - ,
hij is hals over kop in zijn verderf geloopen; a "', hals over kop; blindelings;
overijld; F in groote hoeveelheid.
preclpuamente, avv voornamelijk, hoofdprecl'puo, agg voornaamste.
[zakelijk.
preclsamente, avv juist, nauwkeurig; precies; ma che la cosa sta cosi? "'/ maar
staat de zaak werkelijk zoo? zeker, juist
zoo!
preclsare, vt preciseeren, juist omschrijven,
nauwkeurig opgeven, uitdrukken.
preclsione, f nauwkeurigheid, juistheid; duidelijkheid, bondigheid; armi di "', pi
juistheidswapenen; strumenti di - , pi zeer
nauwkeurige werkende (of metende) instrumenten; nessuno 10 sapeva dire C01l " ' ,
niemand kon het met zekerheid zeggen.
preclso, agg precies, nauwkeurig, zeker,
stellig, stipt, juist, beknopt; parole precise, pi stellige, bondige woorden; uomo
- , stipt, nauwkeurig man; sono ere libbre
precise, 't is precies drie pond; venne alle
due precise, hij kwam precies om twee uur.
precitato, agg voornoemd, voormeld, voren
aangehaald.
preclaro, agg schitterend, heerlijk; roemrijk,
roemzuchtig; fatti preclari, pI schitterende
daden; opere preclare, pi voortreffelijke
werken; uomo "', uitmuntend man.
preclu'dere, vt afsluiten, versperren; beletten, tegenhouden; afsnijden (den weg).
precoce, agg v1'Oegrijp, vro~gtijdig; voorlijk;
frutti, legumi precoci, pi eerste jonge
vruchten en groenten, primeurs; morte "',
vroegtijdige dood.
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precocemente, avv voor den tijd; onnatuur- predellu'ccla, t zie predellina; portare a predeliucce, op de saamgevouwen hand en
lijk vroeg, vroegtijdig.
(van twee personcn) dragen.
pre co cit a, f vroegrijpheid; vroegtijdigheid.
precognlzlone, I voorkennis, voorweten- predestinare, vt voorbcschlkken, uitverkiezen; voorbestemmen; egli II< predestischap.
nato a campiere quest' opera, hij werd uitpreconcetto, I agg vooruit opgevat; lang geverkoren om dit werk ten einde te brenkoesterd; II sast m vooroordeel; voonngegen; era predestinata che lasse COS!, het was
nomenheid, vooraf opgevat denkbeeld.
voorbeschikt dat het zoo zijn moest.
pre cone, m heraut, openbaar omroeper.
preconlzzare, vt RK voor bevoegd (tot bis- predestinativo, agg voorbeschikkings-; voorbeschikkend.
schop) verklaren, een benoemmg tot bisschop bekrachtigen; fig openlijk bekend predestinato, I p pass & agg voorbeschikt,
maken; ophemelen, roemen, verheervoorbestemd, uitvukoren; II sost m uitlijken.
ui tverkorene.
preconlzzazlone, f RK preconisati~, be- predestinazione, f predestinatie, voorbcvoegdvcrklaring van een (door het burschikking, mtverkiezing.
gerlijk gezag benoemden) bisschop; fig predetermlnare, vi vooraf bepalen.
ophemeling.
predeterminazione, t voorafbcpaling van den
preconoscenza, I voorwetenschap, voormenschelijken wii door God.
kennis.
predetto, p pass (van predire) & agg voorprecono'scere, vt vooraf weten.
noemd, voormeld.
preconoscimento, m zie precanascenza.
prediale, agg rt tot den grond behoorende;
pre cordi, m pi hartstreek, hartkuil.
het grondbczit betreffende; tassa .---,
preco'rrere, I vi voorafgaan; vOQruitloopen;
grondbeiasting.
II vt voorgaan, voorkomen; (fig) precorsc predica, I preck, preclicatie, pre diking, prcgli eventi can I' acuto pensiero, door zijn
dicatic; F strafpredicatie, berisping, verscherp verstand liep hij de gebeurtcnissen
maning; lare la .--- a uno, iem. benspen,
vooruit; .--- i desideri di qd, iemands wende les lezen; sentire la .---, de preek bijwonen; il duomo suona a .---, de domkerk
schen voorkomen.
precorso, p pass van precorrere.
luidt voor de preek; (prav) poco popala
poca prediea, aile waar is naar zijn geld.
precursore, I m ~ verkenner; -it P.---, de
Voorlooper van Christus: Johannes de predicamento, m het prediken, preeken,
Dooper; II agg voorloopend, voorafgaand;
preek; wat iem. toegedicht kan worden;
segni precursori, pi voorteekenen.
eigenschap, categoric; essere in .---, op de
preda, t buit, roof; prooi; ~ krijgsbuit; 4voordracht staan, tot de ernstige candiprijs; uceelli di .---, pi roofvogels; dare in
daten behooren; essere in buono (eattiva)
r--..I a,
ten prooi geven aan; darsi in ""'-',
.--- d' uno, bij iem. in een goed (slecht)
zich overgeven (aan), zich ten prooi geven;
blaadje staan.
diehiarare per buona .---, voor goeden prijs predlcante, I p pres prcdikend; II sast m
verklaren; mettere a .--- una citta, een stad
prediker.
plunderen; in .--- al pill amaro dalore, de predlcare, I vi preeken, prediken; strafprebitterste droefhcid ten prooi.
dicaties houden; vermaningen uitdeelen;
predace, agg roofzuchtig, roofgieri g.
smetti un po' di ~, houd nu eens op met je
predamento, m buit-, prijsmaking, roof.
gepreek; .--- at deseyto, .--- ai parri, voor
predare, vt buit maken, rooven, uitplundedoovemansooren preeken; zie ook braecia;
ren; .--- una nave, 4- een schip prijs maken.
II preeken, verkondigen; prijzen, loven;
predatore, 1m roover; plunderaar; predatori,
---' I' avvento, de adventpredicaties houpi roofdieren; roofvogels; predatori di
den; .--- la parola di Dio, het woord Gods
naufragio, pi strandroovers; II agg roofverkondigen; ~ la ql<aresima, de vastenzuchtig, roof-.
predicaties houden; .--- qd, iem. luid prijpredecessore, m voorganger (in een ambt);
zen, ophemelen; ~ se stessa, zijn eigen
i nastri predecessori, pi onze voorvaderen,
roem verkondigen; zie ook allermare.
voorgangcrs, voorouders.
predicato, m (Gram) predicaat, gezegde; i1~
predefunto, agg eerder gestorven.
---', waarvan sprake is, besproken.
pre della, I voetenbankje; laag bankje; voet predicatora, I zedepreekster.
van het altaar; bril, zitvlak (v. privaat); predicatore, m predlker, geloofsverkondiger;
treeplank, voetplank, optrcd (v. rijtuig,
F zedepreeker; > prcclikant; Ordine dei
spoorwegwaggon &); handtoom; salire la
Predicatori, Orde der Predikheeren, Do.---, het altaar betreden.
minicancrorde.
predellina, I predeJlino, m (hooge) kinder- predicatilrlo, agg preek-, predikers-.
stoel; stoeltje; treeplank, optred (v. rij- predlcazione, I prediking, preek, het preetui&en &); portare a .---, zie predelluecia.
ken; predikambt.
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predlchetta, I kleine, korte preek.
predicimento, m voorzegging.
predlcitore, m voorzegger, voorafverkondiger.
predlcone, m lange preek; lange strafpredicatie.
predicozzo, m strafprcdicatie, vermaning.
prediletto, p pass (v. prediligere) & agg bij.
zonner bemind, lievelings-.
predilezione, I voorliefde, voorkeur.
predili'gere, vI voorliefde, voorkeur hebbcn;
de voorkeur geven; voortrekken; predilesse il ligliuolo minore, hij trok zijn jongsten zoon voor.
predire, vt voorzeggen, voorspellen.
predisponlmte, p pres (van predisporre) &
agg predisponeerend, vatbaar of ontvankelijk makend.
predisporre, vt voorbereiden, vooraf beschikken, rcgelen; vatbaar 01 ontvankelijk maken; ~ a una malattia, vatbaar
maken voor eene ziekte; ~ la mente a ... ,
de geest ontvankelijk, bekwaam maken
tot. ..
predisposizione, I vatbaarheid, aanleg (b.v.
voor een ziekte).
predizione, I voorzegging, voorspelling.
predominante, p pres overheerschend.
predominare,) vi overheerschen, overmacht,
het overwicht, de overhand hcbben; in
lui predamina la bile, de toom heeft bij
hem de overhand; II vt overmeesteren,
overheerschen.
predomi'nio, m overheersching, overwicht,
overhann; il ~ della forza ~ul diritta, de
overmacht van 't gewcld op 't recht.
pre done, m plunderaar, roover.
preeleggere, vt vooraf verkiczen; voortrekken, de voorkcur geven.
preesisente, agg voorafbestaand.
preesistlmza, I 't voorbestaan, vrocgcr bestaan.
preesi'stere, vi vooraf bestaan, voorbestaan.
prefato, agg vooraf vermeld; voormeld, voornoemd.
prefa'zio, m RK prefatie (v. d. Mis); (Scherz)
voorbericht.
prefazione, I voorrede, voorbericht, voorwoord.
preferenza, I voorkeur, voorrang; dare la~,
de voorkeur geven; a ~, met voorliefde,
bij voorkeur; di ~, liever.
preferl'bile, agg verkieslijk, de voorkeur verdienend.
preferlbllmente, avv bij voorkcur, liever.
preferlre, vt de voorkeur geven, liever hebben; ~ di lare qc Pi1!ttosto cke qualck'altra cosa, liever het eene dan het andere doen.
preferito, ) p pass van prelerire; II sost m
IieveIing; welkome gast.
prefettessa, t vrouw vaIJ. den prefect.

prefetti'zlo, agg van den prefect, prefects-.
prefetto, m prefect; G- surveillant (bij de
studie); kameropzichter in seminarien &;
,..." di una biblioteea, hoofdbibliothecaris;
~ del Sacra Collegia, voorzi tter, prefect
van College van Kardinalen; ~ nel lora
divino, de Paus (bij Dante); ~ degli studi,
1~ surveillant; schoolopziencr.
prefettura, f prefectuur: gouvernementsgebouw; ambtswoning van prefect; ambt
van prefect. ambtsgebied van een prefect.
prefica, I OJ klaagvrouw (bij begrafenis).
prefi'ggere, ) vt vaststellen, be palen; II
""""Ysi, vr zich voornemen, bcsluiten.
prefigurare, vt door een beeldspraak vooraf
aankondigen, in beeldspraak voorspellen.
preYinlre, vt vooraf bestemmen.
prefisso, I p pass (van prefiggere) & agg
vastgesteld, vooraf bcpaald; meta prelissa, het gestelde doel; II sost m voorvoegsel.
preformato, agg vooraf gevormd, reeds in de
kiem bestaande.
pregare, vt & vi bidden, smeekcn, verzoeken; preghero il Signore per Lei, ik zal
God voor u bidden; pregii, supPlictl. ma
tulta lu inutile, ik bad, ik smeekte, maar
alles was vergeefs; prego Dia ehe ... , God
geve dat ... ; ~ pace, om vrede vragen; ~
qe di qd, iets van iem. vragen; larsi ~,
zich lang laten bidden.
pregatore, m smeekeling; verzoeker.
prege'vole, agg prijzenswaardig, kostbaar,
vol waarde; uomo assai ~J zeer achtenswaardig man.
pregevolezza, I prijzenswaardigheid, achtenswaardigheid; kostbaarheid.
preghiera, I gebed, bede, verzoek; smeekbede, nederi~ "euoek; lerventi preghiere,
pi vurige gebeden; arrendersi aile pregkiere, zich door smeekbeden laten vermurwen; lare ~ a Dio che ... , tot God
binden, dat...
pregla'blIe, agg zie pregevole (is iets minder
sterk in beteekenis).
preglare, ) vi schatten, taxeeren, achten,
hoogschatten; in waarde houden; op
prijs stellen; II ,..."rsi (di), 7'r het zich tot
een eer rekenen; het waardeeren, zich
beroemen op.
pregiato, p pass & agg gewaardecrd; kostbaar, hooggeschat.
pregiatore, m schatter, taxateur; iem. die
iet, op prijs stelt, waardeert, dankbaar
genieter.
pregio,
waarde, verdienste, prijs; gave;
goede, prijzenswaardige daad; bel ooni ng,
vergoeding; lavoro di gran ~, zeer verdienstelijk, kostbaar werk; il ~ del suo
paese, de roem. de trots van zijn land;
avere (of tenere) in ~, op hoogen prijs
stellen; Iqrsi Un ~ iti .. " er een ce~ iIJ.
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stellen om ... ; racconla i pregi degli aitri,
non mai i luoi, vertel de goede daden van
anderen, maar nooit de uwe.
pregiudlcare, I vi overij!d, voorbarig 001'deelen; II vi ~ a, nadeelig zijn, schade,
afbreuk doen aan; ~ alia lama di qd,
iemands goeden naam benadeelen; III
-rsi, vr zich zelf schaden, benadeelen.
pregludicativo, agg nadeelig, schadelijk.
pregiudicato, I p pass & agg bevooroordeeld, vol vooroordeelen; verdacht, met
een smet beladen, reeds eerder veroordeeld; II sost m verdacht, bij de poli tie
ongunstig bekend staand persoon.
pregiudice'vole, agg schadeJijk, nadeelig.
pregiudiciale, pregiudiziale, agg 1'l vaal' de
hoofdzaak te beslissen.
pregiudi'zio, m vooroordeel; vrocger vonnis;
nadeel, schade.
pregiudizioso, agg nadeelig-, sehadelijk.
pregnante, I agg drachtig, zwanger; lig
zwaar, veelzeggend, vruchtbaar, vol beteekenis; II sosl m zwangere vrouw.
pregno, agg zwanger, drachtig; lig opgevuld, vol; groot, zwaar.

prego, m bede, gebed.
pregustare, vi vooraf proeven.
pregustatore, m Ql voorproever, 1'roever.
pregustazione, f het voorproev('n; voorsmaak, voor1'roef.
preistorlco, agg voorhistorisch.
prelati'zio, agg van (een) 1'relaat, prelaat-,
prelaten-.
preJato, m RK prelaat, kerkvoogd.
preJatura, I prelaatschap.
prelazlone, f 1'l recht van voorkeur, voorrang.
preJegato, m 1'l voorkeurslegaat (aan een
der erfgenamen boven zijn wctteJijke
portie).
preJevare, vi afhouden, aftrckkcn, hcffen
(rechten).
prelezlone, f inleidendc voorJezing; openingsrede.
[nieten.
prelibare, vi proeven, vooraf proeven, geprelibato, agg uitmuntcnd, kostelijk.
prelimlnare, I agg voorloo1'ig; voorafgaand;
inleidend; II (sost m) i preliminari, pi preHminairen, inleidendc onderhandclingen,
voorloopige punten van overeenkomst.
prelu'dere, I vi f preludeeren, als inleiding
spelen; fig inleiden; II vi een voorspel
uitvoeren.
prelu'dio, m f voorspel, preludium; fig inleiding; voortccken.
prematuramente, avv voorbarig, ontijdig.
prematuritii, I vroegrijpheid; voorbarigheid.
pre maturo, agg vroegrijp; voorbarig, ovcrijld, ontijdig.
premeditare, vi vooraf bedcnken, beramcn.
premedltatamente, avv voorbedacht, met
y~orbedachten r~de,

premura

premedltato, p pass & agg vooraf beraamd,
opzetteJijk.
premeditazlone, f voorbedachtheid, opzet;
can ~, met voorbedachten rade.
premimte, p pres & agg drukkend, persend;
druk-, pers-; fig belangrijk; dringend.
premere, I vi drukken, persen; uitdrukken,
uitpersen (een citroen); knell en (schoenen); onderdrukken, op den grond Orukken; una cosa mi preme, iets gaat mij tel'
harte; ~ la mano at petta, de hand tegen
de borst drukken; non mi preme punlo di
lui, er ligt mij niets aan hem gelegen; se
Ii preme la vita, als het. leven u lief is; II vi
drukkcn op, zwaar liggcn op, rusten;
dringen, opdringen; fig van belang, van
gewicht zijn; dringend zijn.
premessa,f premisse, vooropgezette stelling,
vooronderstelling.
premesso, p pass van premetterc.
preme'ttere, vi vooropstellen, vooruitzeggen; vooraf plaatsen.
premiare, vt beloonen, den prijs, de premie
toekennen; bekronen (op tentoonstelling).
premlatlvo, agg· beloonend, vergeldings-.
premiato, p pass & agg beloond; bekroond.
premiazlone, f belooning, prijsui tdceling;
bekroning.
premice, agg breekbaar; tusschcn de vingers te breken.
preminente, agg ui tstekend, voortreffeJijk;
zeer gezien.
preminenza, f voorrang; voorkeur; preminenze onorifiche, pi cervolle onderscheidingen; bevoorrechte betrekkingen.
premio, m voorrecht, onderscheiding; gunst;
prijs; belooning, vergoeding; vergelding,
straf; prijs (in loterij); premie; distribuzione di premi, prijsuitdeeling; imprestilo
a premi, premielc{'ning; ~ maritimo, J,.
bodemerijpremic; il primo ~ delle corse,
de eerste prijs bij de wedrennen.
premito, m drukking, persing; samentrekking (v. h. middelrif), persing in den
buik.
premltura, f het ui tpersen; ui tgeperst sap.
premonizione, I voorafgaande vcrmaning,
waarschuwing.
premorienza, f l't vooroverlijden.
premorire, vi vooraf, eerder overlijden.
premostrare, vi vooraf aantoonen.
premozione, ,f voorafbepaling van den mcnschelijken wil.
premunire, I vi bcveiligen, verhoeden, vrijwaren; II -r$i, vr zich beveiligen, zich
wapencn tegen.
premunizione, f vrijwaring, voorbehoeding.
premura, f ernstig strevcn, ijver; zorg;
lev{'ndige belangstelling; bercidvaardigheid; belang, gewicht, beteekenis; aver ~
di qc, groot belang bij iets hebben; darsi
~ di flc, grooten ijver voor iets aan den
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dag leggen; c' e premura, cr is haast bij;
het is dringend; far ~, haasten, aandrijven.
premurosamente, avv volijverig; vol belangstelling; bereidwillig.
premuroso, agg ijwrig, bclangstdlend;
dienstvaardig, bereidwillig; dringend; e
una madre premurosa, zij is cen zeer zorgzame moeder.
premuto, p pa,s van premere.
prenarrare, vt vooraf vertellen.
prena'scere, vi eerder, vroeger geborcn
worden.
primdere, I vi I nemen, grijpen, vattcn, pakken, halen; 2 fig betrappcn; 3 wegncmen,
stelen, rooveu; .~ afhalen; 5 X inneffien,
veroveren; 6 vangen, schicten (op vischvangst, jacht); raken, trcffen; 7
innemen (medicijnen); 8 $ koopen, zich verschaffen, betrekken; <) begrijpen, opvatten, opnemen; 10 leenf'll, ontvangen~ opnemen; va a prendermi il mantello, ga
mijn mantel halen; 10 presero i carabinieri,
de gendarmen namen hem gevangen;
furono presi caldi caldi, zij werden op
heeterdaad betrapt; non mi vuol ~ al suo
servi~io? wilt gij mij niet in uw dienst
nemen? ti aspetto a casa, vieni a prendermi, ik wacht u thuis, kom mij afhalen;
gli tiro una fucilata, ma non 10 prese, hij
schoot op hem, maar trof, raakte hem
niet; I' ha presa meglio ch' io non credevo,
hij heeft het beter opgenomen dan ik
dacht; ha preso centomita franchi al banco
hij heeft honderdduizcml frank bij de
bank opgenomen; ~ a, (met opvolgcnden
infini tie f) bcginnen te; presi a scrivere
questa [avara, ik begon di t werk te sehrijven; -..J alcuno, iem. begriipen, met
iem. weten om te gaan; ~ alcuno can il
bUone, icm. goecl behanclelen, het goed
bedoelen met icm.; op iemands goede
eigenschappen werken; ~ alcuno in odio,
iem. beginnen te haten; ~ alcuno per il
petta, iem. bij de borst vatten; ~ a mala
parte, kwalijk opnemen; ~ amore, !iefde
opvatten; ~ aria, lucht scheppen; ~ una
casa, een huis huren; "'-' coraggio, moed
vatten; prendi la piu carta, neem den
kortsten weg; ~ un costume, cen gewoontc
aannemen; r'-.t forma, vorm aannemen; ~
fuoco, vuur vatten, vlam vat ten; afgaan
(v. e. geweer); fig vcrliefd worden;,.." una
malattia, een ziektc oploopcn; ~ maraviglia, zich verwonderen,
di mira qc,
iets als doe!, mikpunt nemen; ~ moglie,
huwen, een vrouw nemeu; ,-...... piede, voet
vatten; ,.." posta, plaat~ innemen; ~
sanno, inslapen;
una strada, een wcg
inslaan; ~ terra, J,landen, aan land gaan;
,...." vento, zich met lucht opvullen; prendersela, iets kwalijk nemen; prendersela
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preponderante
can uno, iem. iets verwijten, het met iem.
aan den stok krijgen; prendersela calda,
zich veel moei te gevcn; II vi wortel vat-

ten; pakken (v. een anker); vasten voet
krijgen; ,...." di fumo, naar rook smaken; ~
per una strada, een straat inslaan; III
~rsi, v recip I clkaar in de haren vliegen,
handgcmeen worden; 2 overeenkomen in
karaktcr; 3 elkaar tronwen; prendersi di
una cosa, zich iets aantrekkcn, bedroefd
zijn over iets.
prendl'bile, agg te nemen, innecmbaar.
prendltore, m nemer; over-, afnemer; houder, chef van een loterijkantoor.
prendltorla, f loterijkantoor.
prenome, m voornaatD.
prenomlnato, agg voornocmd; bovengenoemd.
prenotare, vt vooraf aantcekenpn 0/ mNken;
bespreken (een plaats).
prenozione, f eerste, oppervlakkigc kennis
(van eene zaak).
prensile, agg .% grijp-.
prenunzlare, vt vooraf aankon(ligcn, VOOl'zeggcn.
prenu'nzio, m voorspelling, voorzpgging.
preoccupare, vt vooraf bezetten; voortdurend bezil?;houdcn, den geest gehcel in
beslag nemen, bezorgd makcn.
preoccupato, p pass & agg vooraf bezet;
geprcoccupeerd, in gedachten; vooringenomen.
preoccupazlone, / voorafgaande bezetting;
vooringenomenhcid, bevangenheid; bezorgdheid, zorg; naar voren plaatsing van
een rededed dat achter in een zin thuisbehoort; stare in malta ~ per un /igliuola,
groote bezorgdheid hebt-en voor een kind.
preoplnante, m voorgaande spreker.
preordinare, vt vooraf regelen, inrichten.
preparamento, m voorbcreiding.
preparare, I vt voor-, tocbereiden; inrichtcn,
gereedmaken; (Anat) prepareeren, cen
preparaat maken; ~ i bauli, de koffers
pakken; ~ carte, kaarten mcrken (om
valsch te spelen); ~ per I' esame, voor het
examen voorberciden; va' a f""'o.J la cena, ga
het avondeten gereedmaken; II ~rsi, vr
zich voorbereidcn, zich gereedmaken.
preparatlvo, I agg voorbereidcnd, voorbcreidings-; II sase m toebereidsel; preparativi, pi aanstaltcn; preparativi di guerra,
pi krijgstoernstingcn.
preparato, I p pass & agg voorbcreid, gcreed;
II sos! m preparaat.
preparatore, 11t voorbcreider, klaarmaker;
preparateur, prosector.
prellaratorlo, agg voorbereidend; scuola preparatoria, voorbereidingsschool.
preparazlone, f voorbereiding; toebereic1ing;
het prepareeren, preparaat.
preponderante, p pres overwegend; grooter.
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preponderanza, I overwicht.
preponderare, vi overwegend zijn, het overwicht hebben, meer beteekenis, meer
kracht hebben.
preporre, vt voor-, vooraanzetten; lig de
voorkeur geven, stellen boven; --- qd
a ... , iem. aan 't hoofd stellen van, hem de
leiding geven van ...
prepositlvo, agg voor te zetten; als voorzetsel dienend; vocale prepositiva, eerste
klinker van een tweeklank.
prepositura, I RK proostdij, waardigheid,
ambt van proost.
preposizione, I (Gram) voorzetsel.
prepossimte, agg overmachtig; veelvermogend.
prepostero, agg verkeerd, in verkeerde orde
opgesteld; ongelegen, ontijdig.
preposto, I p pass van preporre; II sost m
provoost; RK domproost, deken.
prepotente, I agg overmachtig, veelvermogend, gewelddadig, heerschzuchtig,
eigendunkelijk; ragazw ~, overmoedige
bengel; lare il ~ coi deboli, aanmatigend
tegenover de zwakken handclcn; II sost m
onbeschaamde, onbeschofte kerel.
pro potenza, f overmacht, gewelddadigheid,
onbeschaamdheid; misbruik van gezag;
aanmatigende handelwijze.
prepu'zio, m voorhuid.
prerogatlva, I voolTecht, prerogatief; gave,
talent.
prerogativamente, avv ingevolge een bijzonder voorrecht.
presa, I I het nemen, pakken, grijpen, vatten; 2 X inname, verovering; 3 $ prijsmaking, prijs: buitgemaakt schip; 4 gevangenneming; vangst; jachtbuit; J'
greep; 6 dosis, poedertje; 7 handvat,
hengsel, steel, greep; lap, kussentje om
strijkijzer aan te vatten; het vastworden,
binden (van cement, kalk &); ,...., d' aequa
(of dell' aequa), watervang, plaats waar
men water vandaan haalt voor een bepaald doel; ean da ,...." staande hond; ,....,
di sale, greep zout; ,...., di tabaeco, snuifje;
,...., di terra, stuk, strook grond; ka una tal
,...., eke e impossibile uscirgli di mano, hij
heeft zulk een sterken greep dat het onmogelijk is uit zijn handen te komen;

presago, presago, agg voorziend, voorspellend, voorgevoelend.
presame, m leb, strernsel.
presbiopla, I l' verziendheid.
presblte, 1 m verziende; II agg verziend.
presblterale, agg priesterlijk.
presbiterato, m priesterlijke waardigheid,
priesterschap.
presblterianismo, m presbyteriaansche leer.
,presbiteriano, m presbytenaan.
presbiterio, m priesterkoor, voor de priesters
bestemd gedeelte der kerk; kerkeraad.
presce'gUere, vt uitverkiezen, als de beste
verklezen.
presciente, agg voorui twetend.
prescienza, t voorwetenschap (Gods); voorkennis; het vooruitzien.
'presci'ndere, vt afzien van, ter zijde laten,
een uitzondering rnaken.
presciutto, m ham.
prescrittl'bile, agg '" verjaarbaar.
prescritto, I p pass & agg I voorgeschrcven;
2 ' " verjaard; II sost m voorschrift, verordening.
prescrl'vere, vt I voorschrijven, verordenen;
2 begrenzen, beperken; 3 '" tengevolge
van vcrjaring verwerveu, laten verjan:u.

prescrizione, t I voorschrift, verordenmg; 2
verjaring.
presedere, vt & vi presidecren, voorzi tten,
lei den, besturen.
presella, f stukje land, akker; ~ insteekijzer; klinktangetje.
presenta'bile, agg toonbaar, wat aangeboden kan worden.
presentare, I vt aanbieden, voorstellen, voorleggen, toonen; aanbieden, overhandigen;
r-.w

le armi, X de gewE:ren prcscnteeren;

~

una cambiale, $ een wissel presenteeren;
persona ehe presenta poco, een persoon d,e
weinig voorkomen heeft: ~ uno a ... ,

iem. voordragen voor. .. ; II r---Ysi, vr zich
vertoonen, verschijnen, zich laten zien;
---rsi candidata, zich candidaat stellEn;
un' occasione si presenta, een gelegenheid
biedt zich aan.
presentatore, m voorsteller, aanbiedcr; $
toonder (v. e. geldswaardi!; papier).
presentazione, t voorstelling, aanbieding,
overhandiging; voordracht, benoerning
dar ro--J, gelegenheid, vat geven; c' e ~, er
(van iem. In cen prebendc).
is vat, een houvast; lar ,...." vast worden, presente, I agg tegcnwoordig, aanwezig, present; 1"-.1 ! present! hier!; l' anno ,......." het
drogen, hard, stijf worden (kalk &); venire
loopende jaar; i deputati presen!i, pi de
aile prese, handgemeen worden, elkaar in
aanwezige afgevaardigden; la presenta
de haren vliegen; di prima ,...." terstond,
let/eratura, de hedendaagsche Ii tttratuur;
op den eersten blik.
perieolo ,...." nakend gevaar; gli uomini
presa'cchio, m verdikking boven aan het
presenti, pi de hedcndaagsche rnenschen;
blad van een schop (om den voet op te
cerca il ealamaio e l'ha ~, hij zoekt naar
zetten).
[gevoel.
den inktkoker en heeft hem viak voor zijn
presa'gio, m voorteeken; vermoeden, voorneus, onder de oogen; essere ~ a se stesso,
presagire, vt voorspellen; voorzien; voorgebij vol bewustzijn zijn; II sost m I 't tegenvoelen; duiden op, wijzen op.
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woordige. het heden; 2 (Gram) tegenwoordige tijd; 3 i presenti, pi de aanwezigm;
de tijdgenooten; de hedendaagsche,
tegenwoordige menschcn; 4- gcschEnk; al
,...." op dit oogenblik, nu; per il ,...." voor
't oogenblik, voor het tegenwoordige;
me, in mijne tegenwoordigheid.
presentemente. avv tegenwoordig, nu.
presentlmento, m voorgevoel.
presentlno, m klein geschenk; > presentkaasje.
presentlre, vt een voorgevoel h< bbEn van,
vooraf voelen.
presenza, I tegenwoordigheid, aanwezigheidi uiterlijk, voorkomm; persona di'
bella ,...." persoon met een gunstig voorkomen; ,.., di spirito, tegenwoordigheid
van geest; aver poea,.." weinig voorkomcn
hebben; di ,...." persooulijk; in,...., di ... , in
tegenwoordigheid van, gesteld voor, met
't oog op.
presenzlale, agg tegenwoordig, aanwezig.
presenzlalmente, avv in persoon; op 't
oogenblik, nu; juist.
presenzlare, I vt bijwoncn; .. vi aanwezig,
tegenwoordig zijn.
presepe, preseplo, m stal; kribbc; creche,
kinderbewaarplaats.
preservamento, m bewaring.
preservare, vt bewaren, behoeden, bE schermen voor; behouden.
preservatlvo, I agg voorbehoedcnd, bewarend; .. sost m voorbehoedmiddel.
preservazlone, I voorbehoeding, bewaring,
instandhouding.
preside, m voorzi tter, president; directeur,
rector (v. lyceum &).
presidentato, m presidcntschap.
presldente, I agg presideerend, voorzittend;
.. sost m presidentO, voorzitter; ,...., del
Consiglio, voorzitter van den ministerraad.
presldentessa, I presidente, voorzitster; presidentsvrouw.
presldenza, f voorzitterschap, het voorzitten; presidium; presidentschap; rectorschap.
presldenzlale, agg presidents-, voorzitters-.
presldlare, vt ~ van een garnizoen voorzien.
presl'dlo, m ~ gamizoen; lig hulp, bescherming;
terstond helpend geneesmiddel.
presledere, vt & vi zie presedere.
preslna, I
kleine dosis, kleine hoeveelheiel (van een geneesmiddel).
presmone.-m voorloop (eerste wijn).
preso, p pass (van prendere) & agg genomen,
gevat, gegTepen; ,...., d' amore, verliefd;
posto gia ,.." reeds ingenomen plaats; ,....,
dal sonno, slaapdronken; ingeslapen; ,..,
dat vino, beschclllken.
presontuoso, agg zie presuntuoso.
pressa, I gedrang. gewoel; haast; onrust;
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persing; pers; de pers; ,...., idrauliea, hydraulische pel'S; /ar,.." dringen; met aandrang verzoeken, aandringen (op); mettere in ,....,. tel' perse leggen.
pressante, p pres (v. pressare) & agg dringend.
pressantemente, avv dringcnd.
pressappi'lco, avv bijna.
pressare, vt persen, samenperscn; dringen;
aandringen (op); non mi pressate tanto,
dring niet zoo sterk aan, dring mij niet
zoo.
pressatura, / 't persen, persing.
pressl'blle, agg samendrukbaar.
presslone, / persing; druk, drukking, dwang,
pressie; ,...., atmos/erica, luchtdruk.
presso, I p pass (v. premere); .. bij, nabij;
ongeveer, ten naaste bij; avv ,.., a mille
lire, ongeveer duizend lire; larsi,.." naderkomen, treden; stammi ,...." bJijf dieht bij
mij; a un di ,.., of press' a poco, ongeveer,
bijna, ten naaste bij; ,...., ehe, bijna; III
prep bij, naast, in vergelijking met, vergeleken bij; stare ,..,ilsignore A ... , bij mijnheel' A... wonen; IV agg diehtbijzijnd;
per la piu pressa, langs den kortsten weg;
esser _ a lare qe, op 't punt staan iets te
doen; V sost m nabuurschap, nabijheid;
sui - del mattino, bij 't begin v. d. dag.
pressoche, avv bijna, ten naastebij.
presso'lo, m wijn-, oliepers; pershuis.
pressura. I drukking, persing; samendrukking; verdrukking, onderdrukking.
prestablllre, vt vooraf vaststellen.
prestamente, avv snel, vlug.
prestamento, m het leenen, leening.
prestanome, m indeel naamleener, strooman.
prestante, agg voortreffelijk, uitmuntend.
prestRnza, I voortreffelijkheid, uitmuntend·
heidi leening; zware. drukkende belasting.
prestare, I vt leenen, uitJcenen; fig verleEnen;
,...., aiuto, hulp verleen€n; ,...., /ed~•. geloof
schenken; ,...., giuramento, een eed afleggen; ,...., libri, boeken uitleenen; ,...., cbbedienza, gehoorzaamheid betoonen;
oreechio, het 001' leenen, luisteren; - la
via. de middelen, de mogelijkheid verschaffen; .. '"'-'Tsi, vr zich ergens toe leenen. zich laten gebruiken (voor); zich
eigenen, passen.
prestatore, m (uit)leener.
prestazlone, m leening; last, sehatting, belasting.
prestezza, / snelheid, vlugheid; behendigheid, vlotheid.
prestldigltatore, m goochelaar.
prestidlgitazlone, I goochelkunst.
prestiglatore, m gooehelaar.
prestl'glo, m verblinding, begoocheling, betoovering; bekoring, prestige, zedeJijk
overwicht. invloed; giuoehi Iii - , pl
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goochelkunstjes; rialzare il --, het prestige herstellen.
prestigioso, agg begoochelend, verblindend,
bedriegelijk, misleidend.
prestino, agg ecnigszins snel, vlug; vrij
vroeg; si alza ~, hij staat tamelijk vroeg
op; late ~, haast u een beetje.
prestito, m leening; ~ lorzato, gedwongen
leening; ~ con premi, premielcening; ~
di stato, staatsleening; contrarre un ~, een
leening sluiten; dare in ~, leenen, uitleenen.
I presto, m leening; bank van leening,
pandjeshuis; polizze del presto, pi beleeningsbriefjes.
2 presto, I agg snel, schielijk, vlug; geschikt,
dienstig; gunstig; II avv vlug, spoedig,
terstond; vroeg; f zeer vlug (te spelen);
"-' ~, zeer sue], zeer vlug; ben ~, zeer
spoedig; e troppo ~, 't is te vroeg; e
sempre ~, 't is nog vroeg; lar ~, zich
haasten; rispondi ~, antwoord spoedig;
(prov) ~ e bene non stanno insieme, haastige spoed is zelden goed.
presu'mere, I vt vooropzetten, veronderstellen, verrnoeden; II vi zich aanmatigen;
zich inbeelden; overschatten; vermeten; ~
di se stesso, een te hoogen dunk van zichzelf hebben.
[lijk.
presumi'bile, agg te vermoeden, vermoedepresuntivamente, avv vermoedelijk.
presuntivo, agg vermoedelijk, verondersteld; bilancio ~, $ voorloopige balans,
proefbalans.
presunto, p pass (van presumere) & agg vermoed, ingebeeld; verondersteld, vermoedelijk; erede ~, vermoedelijke erfgenaam.
presuntuosamente, avv aanmatigend.
presuntuosita, I aanmatiging, verwaandheid.
presuntuoso, agg aanmatigend, verwaand,
ingebeeld.
presunzione, I v~.r~oeden; !'1 rechtsvcrmoeden, aanwIJzmg; aanmatiging, inbeelding, verwaandheid.
presuola,! ~ ec h t wals tr~~.
presupporre, vt vooronderstellcn.
presupposizione, f presupposto, m vooronderstelling.
preta'ccio, m slecht, onwaardig priester.
preta'io, pretaiuolo, agg den priestcrs goedgezind, op de priestHs gesteld.
prete, m priester, geestelijke; > paap,
zwartrok; pastoor; pesce ~, is} sterrcnkijker; ~ spretato, afvallige priester;
zi' i""'o..J, heeroom; si flce.-., hij werd priester;
vestire da ~, het priestergewaad dragen;
(prov) sbaglia il ~ all' altaye, een ieder
kan zich weI eens vergissen.
pretendtnte, I p pass v. pretendere; II sost m
pretendcnt, aanspraak maker; vrijer (naar
de hand van een mdsje).

pretto

pretend ere, vt bcwercn; Voornemens zijn,
willen; aanspraak maken, vorderen; ~
qc (of a qc), aanspraak maken op, dingen
naar; ~ un tale prezzo, een zekeren prijs
verlangen, vorderen; ebbene, quanta pretende? welnu, hoeveel verlangt gij? ~ di
aver ragione, zich verbeelden dat men
gelijk heeft; pretende di comandarmi, hij
meent dat hij mij bevelen kan; ~ in qc,
meenen ergens in bekwaam te zijn; prentenderla a dotto (a poeta), den geleerde (den
dichter) uithangen, spelen.
pretensione, f aanspraak, vordering, eisch;
pretentie, aanmatiging, verwaandheid;
aver delle pretensioni su un possesso, aanspraak makcn op een bezitting.
prentensionoso, pretensioso, agg aanmatigend, verwaand, ingebeeld.
pretensore, m aanspraakmaker, wcrver,
eischer.
preterire, I vt over 't hoofcl zien; ter zijde,
onvervuld, onafgedaan laten; niet naleven (een verdrag); niet opvolgen, niet
uitvoeren (een bevel); overtreden (een
gebod); II vi zijn uitwerking missen; vergaan.
preterito, m (Gram) verleden tijc1; het verledene; P achterste.
preterizione, f (schijnbare) verzwijging,
voorbijgang (rec1ekunstige figuur).
preterme'ttere, vt nalaten, weglaten, uitlaten.
pretermissione, f uitlating, wcglating, nalating.
preternaturale, agg onnatuurlijk, tegennatuurlijk.
pretesa, f aanspraak, vordering.
pretesco, agg priesterlijk, prif"ster-.
preteso, p pass pretendere.
pretessere, vt voorgeven, tot voorwendscl
nemen, vergoelijken, bemantelen, ver~
ontschuldigen.
pretesta, f witte toga met purperranc1 (der
voorname kindercn in het oude RO~le).
pretesto, m voorwendsel; uitvlncht; col ~ di,
onder het voorwendsel van.
pretino, I m jonge geestelijke; II agg priesterlijk, priester-; essere un po' ~, een
beetje kwezelachtig zijn.
pretone, m groote, dikke priester.
pretore, m I;\l praetor (in Rome); nn: kantonrech ter.
pretoriano, II agg pretoriaansch; II sost tn
i Pletoriani, pI de Pretorianen.
pretorio, I agg I;\l van den praetor; tot de
rechtzaal behoorende; II sost m woning
van den praetor, kazerne der pretorianen;
plaats voor veldheerstent, legioensadelaar en krijgsgericht in Rom. kampen;
rechtszaal, gerechtshof.
pretto, agg rein, zuiver, onvermengd; una
pretta bugia, 't is een reine leugenj puro e
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-- (of __ sputato), gehed dczelfde, op en
top gelijk.
pretura, / OJ praetorsambt; rechtzaal, reehtbank; rechtersambt.
prevalenza, /. overwicht, ovcnnacht.
prevalere, I vi overtreffen, het overwicht, de
overhand hebben; overwinncn; II ~rsi, vr
zijn overwicht, overmacht doen gelden;
zieh ten nutte maken; voordeel trekken;
--rsi dell' importo, $ het bedrag opnemen,
opstrijken.
prevalso, prevaluto, p pass van prevalere.
prevarl\:amento, m plichtsvcrzaking; ambtsontrouw.
prevarlcare, vi zijn plicht verzakcn; van den
rechten weg afgaan; ~ dalla /ede, van 't
geloof afvallen; un cassiere prevarica, ecn
kassier pleegt ontrouw.
prevarlcatore, m ontrouw ambtenaar, pliehtverzaker.
prevarlcazlone, / pliehtverzaking, ambtsontrouw.
prevedere, vt vooruitzien, voorzicn.
prevedl'blle, agg te voorzien.
prevedlmento, m 't vooruitzien; vooruitzieht; gissing.
preveggente, p pres (v. prevedere) & agg
voorui tziend, zorgzaam.
preveggenza, / 't vooruitzicn; vooruitzicndheid, voorzorg.
prevenlmento, m zie prevenzione.
prevenlre, vt vaar zijn; voorkomcn, verhoeden; waarschuwcll J vooruit doen "reten;
-- una domanda, een vraag voorkomen;
~ qc, iets eerder, vroeger dorn; vi prevengo che ... , ik zeg u vooruit, dat ...
preventlvamente, avv voorloopig, vooruit.
preventivare, vt vooruit bepalen (een som);
vooraf toe kennen, sehatten.
preventlvo, I agg voorkomcnd, voorbeh02dend; voorloopig; carcere ,...." voorloopige
heehtenis; II sost m budget, raming van
kosten, begrooting.
prevenzione, / het voorkomcn (van ongelukken); vooringenomenheid, vooroordeel.
prevento, prevenuto, p pass van prevenire.
prevldente, agg vooruitziend, zorgzaam.
previdenza, / het vooruitzien, voorziehtigheid, voorzorg.
previo, agg voorafgaand; ~ esame, voorafgegaan onderzoek; dopo previa iettura,
na voorafgaande lezing.
prevlsione, f het vooruitzicn, vooruitzicht,
gissing; bilancio di ~, brgrooting, gcraamde balans.
pre vis to, p pass van prevedere.
prezlosamente, avv also iets kostbaars, met
zorg; rijk.
preziositit, f voortrcffelijkheid, kostbaarheidi groote waarde.
prezioso, agg van groote W':jqrde, k(>stbaar,

k03telijk; voortreffclijk; amieizia preziosa, hooggesehatte vriendschap; metalla
~, edel metaal; pietre preziose, pI edf'lstecncn; fare il ~, jarsi ~, zich zeer gezocht maken, zich zeer laten bidden.
prezza'blle, agg prijzenswaardig; kostbaar,.
waardevol.
prezzare, I vt schatten; dell prijs bcpalcn; II
~rsi, vr zic pregiarsi.
prezzatore, m schattcr, taxateur.
prezze'molo, m ~ peterselic.
prezzo, m prijs, waarde; loon, belooning;
winst; aehting, aallzicn; ~ d' a//ezione,
liefhebbersprijs; ~ cort·ente, prijscourant;
prezzi /issi, pi vaste prijzen; ~ medio, gemidde1de prijs; ultimo ""', ui terst" prijs;
meritare it ~, de m02ite waanl zijn;
rompere il ~, den prijs verlagen; a caro
~,

duur.

prezzolare, vt bezoldi gen, aanwervcn, huren
(voor sleehte dodeinden).

prezzolato, p pass & agg gehuurd, aangeworven; omgekocht, veil.
prla, avv vroeger, eerder; "'" eke, alvofells.
Pri'amo, m Priamus.
prla'plco, agg priapisch; ontuchtig, wellustig.
Prl'apo, Prlapo, 111 Priapus, Priaap (god der
vruehtbaarheid ell der geilhcid); tuin-.
veldgod; penis;
marino, zeeegel,
(!) priego, m gehed.
[tripang_
prigione, I / gcvangcnis, kerker, gevangenschap; tutti sono in ~ per la stessa causa,
allen verkecren in 't zelfde netelige gevaJ;
II ~ m, gevangenc; III agg gcvangen,
krijgsgevangen.
prlgionla, / gevangenschap; krijgsgevangenschap.
prigionlere, prlgioniero, m gcvangene, krijgsgevangene; vroeger: cipier.
prill are, vi snel ronddraaicn (als cen t01).
prlllo, m snelle draaiing, wenteling om zijn
as.
prima, I prep (met di) voor, alvorens; II avv
I cerst, te voren; vroeger; vooraf; z liever,
eerder; 3 in de eerste plaats, vaar alles;
voor de (erste maal; venni un po' ""', hij
kwam wat eerder; ~ la morte che la
vergogna, liever de dood dan de sehande;
da ~, eerst, aanvankelijk; in den beginne; di . . . . ." vroeger, eertijds; van 't begin af aan; i tempi di ""', de v··oegere tijden; non Piii quel di ""', hij is niet meer
·dezelfde, de oude; in ""', eerst; vooreerst,
in de eerste plaats; quanta ~, zoo spoedig
mogelijk; come ~, zoodra als, dadelijk
nadat; come ~ /0 vide, nauwelijks zag hij
hem; non ~ giunti in Roma, nauwclijks in
Rome aangekomcn; III agg zie primo; IV
sost l RK prime, eerste van de getijden; $
(of ~ di cambia) prima-wissel; eerste
wering (bij 't schermen).
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prlmache, prima che, cong alvorens, voordat.
prlma'lo, agg eerste.
prima mente, avv ten eerstE', cerst, in de
eerste plaats; voornamelijk.
primarlamente, avv in de eerstc plaats,
voornameliik.
prlma'rlo, agg eerst, elem~ntair, aanvangs;voornaamste, hoofd-; medico ~, chef van
een hospitaal; scuola primaria, lagere
school.
primate, m eerste, voornaamste; primaat,
opperste kerkvoogd; Principe ~, prinsprimaat.
prlmatl'ccio, agg vroegtijdig, vroeg.
prlmato, m hoogste rang, voorrang; eerste,
hoogste plaats; ~ politico, oppedeiding
in de politiek.
primavera, I lente; jeugd; eerste bloei;
equinozio di ~, voorjaarsnachtevening.
prlmaverile, agg lente-, voorjaars-.
prima verina, f ~ madeliefje.
prlma'zla, I primaatschap; zie ook primato.
primazlale, agg van den (een) primaat.
prlmegglare, vi den voorrang hebben, de
eerste zijn; uitmunten (boven anderen).
primevo, agg primitief, oer-, allereerst.
primicerlo, m RK primicerius, eerste domheer; oudste.
prlmiera, I I priemspel (kaartspel met vier
kaarten in de hand); II agg zie premiero.
prlmieramente, avv eerst, in den beginne;
ten eerste.
prlmiero, agg eerste, vr03gere.
primigenio, agg oorspronkelijk; 02r-.
primi'para, I voor de eerste maal barende.
prlmlpilo, m centurio, aanvoerder van den
eersten manipel; lig Petrus.
primi'sslmo, agg allereerst.
primitivamente, avv in den bcginnc, aanvankclijk; primitief.
primitivo, agg oorspronkelijk, eerst, primitief; oer-; costumi primitivi, PI oorspronkelijke, eenvoudige zeden; parola primitiva, stamwoord; persona primitiva, cenvoudige, naive persoon.
prlmi'zla, I primeur, eerste jonge groente,
eerste vrucht, eersteling; eerste poging;
stamvader (bij Dante).
primo, I agg eerste, voornaamste, hoogste,
opperste; vroegere; prima donna, J' eerste
zangeres; materia prima, grondstof; minuto ......., minuut; di ......, gioYlto, in de eerste
uren van den dag; di (of all ......, tratto, dadelijk, terstond; zonder zich te bedenken;
II sost m eerste, voornaamste; i primi, PI
de stamouders (Dante); al bel ~, terstond bij 't begin; in sui ......, of in sulle
prime, in den beginne, dadelijk, van 't
begin af aan.
primogenito, m eerstgeborenc.
primogenitore, m stamvader.
primogenitri~e, f stammoeder.

priore

primogenitura, I eerstgeboorte; -recht.
prl'mola, I ~ sleutelbloem, primula.
primo nato, m eerstgeborene.
primordiale, agg oorspronkelijk, eerste, oer-;
studi primordiali, p1 aanvangsstudien.
primordio, m oorsprong, aanvang, ontstaan;
eerste begin; i primordi della civilta, pl.
de eerste beginselen der beschaving.
principale, I agg hoofdzakelijk, voornaamst,
hoofd-; scopo ....... , hoofddoel; II sost m
hoofdzaak; de (het) voornaamste; patroon, meester, principaal; l'1 ccrste bezitter; J' principaal, hoofdregister van
't orgel.
principalita, I voorrang, eerste, voornaamste
plaats.
principal mente, avv hoofdzakelijk, voornamelijk.
principato, m vorstendom; vorstelijke, waardigheid; mecsterschap, ovcrwicht; oppergezag.
pri'ncipe, I m eerste, voornaamste; vorst,
prins; bevelhebber; i1 ~ degli Apostoli, de
Prins der Apostelen (Petrus); i principi
ceiesti, pi de Engelen; principi d' una citta,
pi de voornaamsten, aanzienlijken ecner
stad; - ecclesiastico, kerkvorst; ~ elettorale, keurvorst; '" ereditario, kroonprins;
- regnante, regeerend vorst; ~ di una
repubblica, hoofd eener republiek; sovrano, souverein vorst; II agg hoofdvoornaamste; edizione ~, eerste, oorspronkelijke uitgave.
principesco, agg vorstelijk, prinselijk; delizie
principesche, pi weelderige vermaken.
principessa, I prinses, vors tin.
prlncipiamento, m begin, aanvang.
principiante, m beginner, aanvanger.
prlncipiare, vt beginnen, aanvangen; een
begin, aanvang maken.
principiativo, agg begin-, aanvangs-.
principino, m prinsje, jonge prins.
princi'pio, m begin, aanvang; oorzaak;
bron, uitgangspunt, oorsprong; grondbeginsel, principe; stelregcl; wet (in natuurkunde &); i principi, pi de grondbeginselen, de eerste beginselen; ook: de voorgerechten, eerste gcrechten (na de soep);
il - di Archimede, de wet van Archimedes; il - e la line, het begin en het einde;
principi della grammatica, pi grondbeginselen der spraakkunst; Dio e i1 ~ di tutte
Ie cose, God is de oorsprong, het begin van
aIle dingen; far ....... a qc, iets beginnen, een
aanvang maken met iets; a (ai, in of sui),
-in den beginne, bij denaanvang; dal-,
van 't begin at aan.
principiltto, m > vorstje.
prlora, I priorin, priores.
priorale, agg van den (een) prior.
priorato, m prioraat, priorschap.
priore, m prior; I klo:Jsteroverste; 2 QJ re-

priori a
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geerder v. Florence; prior eener ridder- proava, f overgrootmocder.
orde; priori delle arti, pi oversten der gil- proavo, proa'volo, m overgrootvader.
den; priori dell,~ parte bianca, pi de aan- proba'blle, agg waarschijnlijk.
voerders der Witten.
[kloosterkerk. probabillsmo, m probabili,me, waarschijnprlorla, f RK parochiekerk onder een prior;
lijkheidsleer.
prlorlsta, I III register der Prioren van de probabillsta, m probabilist.
probabillta,
f waarschijnlijkheid; calcolo
republiek Florence.
prior Ita, f voorrang, ouder-zijn.
della ~, waarschijnlijkheidsrekening.
prlscamente, avv oudtij ds, in den oertijd.
probabllmente, avv waarschijnlijk.
prisco, agg oud, oorspronkelijk, 02r-.
probamente, avv eerlijk, rechtschapen.
prlsma, m prisma.
probatica, agg zie piscina.
prlsma'tlco, agg prismatisch.
probatlvo, agg bcwijzend.
prl'stlno, agg voormalig, vorig, vroeger; probatorlo, agg bewijs-, overtuigings-; tempo
ridurre in ,...." in den vrocgeren toestand
~, !'1 onderzoekingstijd.
terugbrengen.
probazlone, I onderzoek; proeftijd.
Prltaneo, In Prytaneum (in Athcnc).
problta, f rechtschapenhcid, eerlijkheid.
prl'tano, m III senator (in Athene).
probivlri, m pi vertrouwensmannen, goeprlvamento, m berooving; ontbering.
mannen, deskundigen; scheidsgerecht (in
prlvare, I vt berooven; ontnemen; ontrieven;
arbeidskwesties).
II ---rsi, vr zich berooven; zich ontzeggcn, problema, m vraagstuk, probleem, strijdafstand doen (van); ,....,rsi della vita, zich
vraag; raadsel.
het leven bencmen.
problematicamente, avv problema'tieo, agg
prlvatamente, avv vertrouwelijk, onder getwij felachtig, onzeker, onopgelost, raadheimhouding, in vertrouwen, privaat.
selaehtig.
prlvatlva, f uitsluitend, persoonlijk recht; probo, agg eerlijk, rechtschapen, braaf.
monopolie, allecnverkoop; patent.
probOsclde, f snuit (v. olifant en van somprlvativamente, avv bij uitsluiting.
mige insect en).
prlvatlvo, agg beroovend, ontnemend; procacce'vole, agg zie industrioso.
(Gram) ontkennend, beroovend (voor- proea'ecia, In (Pi: procacci & indec/) bode,
voegsel &); ui tslui tcnd; vendita privativa,
facteur.
aileen verkoop.
procacciamento, m het verkrijgen, verschafprlvato, I p pass van privare; II agg ambtefen; streven, najagen.
loos, bijzonder, privaat, particulier; ge- procacciare, I vt verschaffen, verkrijgcn,
heim; gabinetto ,...., del re, kabinet des koverwcrven, op den hals halen; II ~rsi, vr
nings; maestro ,...." privaat-, huisonderzich verschaffen; zich op den hals halen.
wijzer; persona privata, ambteloos per- 'procacelatore, 111 bewerker, verwerver, nasoon, particulier; segretario ,...." particujager; strever.
lier secretaris; vita privata, bui tenambte- procaceino, 111 bode, besteller; winstnajager,
lijk, particulier leven; III sost m privaat
strever; lare il ~, voortdurend in de weer
persoon, particulier; tornare ,...." ambtezijn, de handen vol hebben.
loos burger worden.
procace, agg driest, brutaal, opdringerig.
prlvazlone, f berooving, ontneming; gemis, 'proca'cla, proeacita, f onbeschaamdheid,
ontbering; verlies.
brutalitei t, opdringerigheid.
prlvllegiare, vt een voorrecht verleenen, be- ,proeedere, vi vooruit-, voorwaarts gaan,
voorrechten; ,...., una terra ad uno, iem.
schrijden, vordcren; stappen, gaan; 100met een gebied beleenen.
pen (van water); vooruitkomen; lig vlug
prlvlleglato, p pass & agg geprivilegieerd,
vooruitgaan, goed vorderen; te werk
bevoorrecht; $ preferent (schuld, aangaan; handelen, zich gedragen; ,...., a qc,
deel).
iets beginnen, ergens toe overgaan; ,....,
prlvllegio, In voorrecht, privilege; $ voorcontra alcuno, l'1 gerechtelijk tegen iem.
rang, preferentie (v. schuldvordering); ~
optreden, iem. ecn proces aandoen; proreale, recht van drukken (v. e. boek).
cedi bene e poi non abbi paura d' alcuno,
prlvo, agg beroofd, ontbloot van, zonder; ~
doe weI en vrees niemand.
di ragione, krankzinnig; ~ di vita, leven- procedlmento, m voortgang, verder gaan;
loos.
fig handelwijze, manier van doen.
pro, m nut, genot, voordeel; il ,...., e il contra, procedura, f procedure, rechtsgeding, rechtshet voor en het tegen; a cke ~? waartoe
pleging; handelwijze.
dient het? senza""", zonder eenig nut; lar procetla, f storm, stormwind, orkaan; on,...., of tornar a ,...." dienen, nuttig zijn;
weer; onheil, groot gevaar.
baten; buon ~! smakelijk eten! buon ~ proeella'rla, f ~ kleine stormvogel.
ti laccia! moge het tot uw geluk dienen! proceiloso, agg stormachtig; onstuimig; molook: wei gefelici teerd !
titudine procellosa, woelige menigte.
h'.u.lAAN,CH;
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processabile
processa'bile, agg !'t vervolgbaar (in rechten).
processante, agg !'t vervolgend, aanklagend;
giudice ~, rechter van instructie.
processare, vt gerechtelijk vervolgen, een
proces aandoen; ~ qd, iem. sluw en listig
uithooren; verhooren.
processionale, agg processie- (rups).
processional mente, avv in plechtigen optocht.
processione, f processie, ommegang; and.:lre
a "'"'-', in de processie mccgaan; mandare
a ~ qc, iets onder zijn bekenden laten
rondgaan; menare qd a ~, iem. door de
stad, de straten rondleiden.
processo, I m voortgang; handelwijze; voortschrijden; vooruitgang; proces, ontwikkelingsgang; !'t proces, rechtsgeding; ~
chimico, chemisch proces; gente da ~,
Iieden van slecht allooi; galgenaas; roba
da ~, uitschot, slechte waar; ~ verbale,
proces verbaal; in ~ di tempo, na verloop van tijd; istituire un ~, een proces
beginnen; risulta dal ~ che ... , uit de stukken bJijkt, dat ... ; II p pass van procedere.
processuale, agg !'t proces-.
procinto, m omtrek; gordel; essere in ~,
bereid, gereed zijn; op 't punt zijn; mettersi in ~, zich gereedmaken, toe-, uitrusten.
Procione, m ~ Procyon (ster in Kl. Hond).
proclama, m (Pi: proclami) proclamatie,
bekendmaking, afkoncfiging.
proclamare, vt proc1ameeren, bekendmaken,
afkondigen.
[bekendmaking.
proclamazione, f proc1amatie, afkondiging,
proclive, agg steil, overhellend; fig geneigd,
overhellend tot.
proclivita, f overhelling naar voren; fig neiging, geneigdheid.
proco, m vrijer, minnaar; i proci, pl de
vrijers van Penelope.
proconsolato, m CO proconsulaat, Rom.
stadhouderschap.
pro console, m CO proconsul, Rom. stadhouder 0/ bevelhebber; ambtenaar belast met
de benoeming en contr61e der notarissen
(in Florence).
procrastinare, vi tot den volgenden dag
verschuiven; uitstellen; talmen.
procrastinazione, f verschuiving tot den volgcnden dag, uitstel; vertraging.
procreamento, m voortbrenging; het voortbrengen.
procreare, vt voortbrengen, voortplanten.
procreatore, m voortbrenger, vader.
procreatrice, f voortbrengster, moeder.
procreazlone, f voortbrenging, voortteling.
procura, f volmacht, procuratie; procureurschap, ambt, bureau van een procurenr;
~ regia, rijksadvocaatschap, ambt van
rijksadvocaat.

produrre
procurare, I vt zorgen, moeite doen (voor);
streven (naar); verschaffen, bezorgen; II
vi opletten, !'t zaken bezorgen, procureur zijn; III ~rsi, vr zich verzorgen, zijn
wonden verbinden; zich versehaffen;
~rsi qc, F zich iets op den hals halen.
procuratia, f CO waardigheid, woning van
cen procurator der Venetiaansche repubJiek.
procuratore, m bezorger, verschaffpr; beheerder, gevolmachtigde; $ procuratiehouder; !'t procureur, zaakvoerder, pIe itbezorger; W procurator, hooggeplaatst
ambtenaar in Venetie; ~ generale, procureur-generaal; ~ del re, advocaat-fiscaal, advocaat-gcneraal.
procuratoria, / CO zie procuratia.
procurazione, f bezorging, verschaffing;
zaakbezorging; procuratie; RK onderhoud van prelatcn op ambtsreis; CO zie
procuratia.
Procuste, m Procrustes; letto di......" Procrustes-bed; dwingende vorm.
prada, I f kust, oever, strand; strook lands;
rand, ui terste cinde; aan de zon blootgesteld hellend tuinbed; berm, grasranu;
J,. voorsteven, snebbe; fig snavel van
roofvogels; II (avv) navigare ~ ~, langs
de kust varen.
prodano, m J,. stag.
prode, I agg wakker, moedig, koen, dapper;
II sost m nut, voordeel.
prodegglare, vi J,. langs de kust varen.
prodemente, avv wakker, moedig, dapper.
prodezza, f dapperheid, moed; heldendaad,
wakkere onderneming.
prodigalita, f kwistigheid, verkwisting; ovcrdaad.
prodigalizzare, vi verkwistcnd zijn, in overdaad leven.
prodiga(l)mente, avv ovcrdadig, kwistig.
prodigare, vt verkwisten, kwistig zijn met;
~ la vita, zijn levcn in de waagschaal
prodi'gio, m wonder.
[st{'lIen.
prodigiosamente, avv prodigioso, agg wonderhaar; buitengewoon, verbazcnd.
prodigo, I agg verkwistend, kwistig; II sost
m verkwister, doorbrenger.
proditoriamente, avv proditorio, agg vcrraderlijk, trouweloos.
prodotto, I p pass van produrre; II sost m
opbrengst, voortbrengsel; nitkomst, product (v. vermenigvuldiging); prodotti
nostrali, pl inheemschc, inlandsche producten.
prodromo, m voorlooper, voorbode, voortee ken; inleiding.
producente, I p pres van produrre; II sost m
producent, voortbrenger.
producimento, m voortbrenging.
produrre, I vi voortbrengcn, telen, kweekcn;
voorleggen, twneni orbrengen; vcrpor-

produttivita
zaken. aanleiding geven; verlengen. door
laten loopen (een lijn); II "'rsi. VI' voortgebracht worden; zich vertoonen. zich
laten zien; optreden; plaats hebben. zich
voordoen.
produttlvltit,l productiviteit. voortbrengend
vermogen. vruchtbaarheid.
produttlvo, agg productief. vruchtbaar. veel
opbrengend; spese produttive. pi winstgevende uitgaven.
produttore, m ,...,trlce, I voortbrenger. -st<>r.
producent.
produzlone, I voortbrenging. opbrengst; het
aanvoeren. bijbrengen (van bewijzen. getuigcn); opvoering (v. tooneelstuk); la ""
d' un paese. de voortbrengselen. de productie van een land.
proemlo, 11& voorrede. inleiding.
profanamente, avv profaan. wereldsch. ontheiligend.
profanamento, m zie prolanazi(me.
profanare, vt profaneeren. ontwijden. ontheiligen. (het heilige) bespotten.
profanatore, m ---trice, I schender, ontwijder. oster.
profanazlone, I ontwijding. h~iligschennis,
profanatie.
profanlta, I wereldschc gczindheid. profaniteit. spotzucht (met het heilige).
profano, I agg profaan. ongewijd. wereld-,ch;
ontheiligend. oningtwijd; gcwoon. gemeen. laag; II sost m oningewijde. leek.
proflmda, I rantsoen haver (voor paard);
oude korenmaat.
proferl'bile, agg uit tc spreken.
proferlmento, m uitspraak.
proferlre, I vt uitbrengen. uitspreken (woorden); verkondigen. kond doen. openbaren; aanbieden. aanreiken; "" bestemmie.
vloeken. verwenschingen uitstooten; II
-rsi. VT zich aanbieden. zich voordoen.
proterta, j aanbod; geschenk; bod.
proterto, p pass van projerire.
professa, j kloosterlinge die de geloften gedaan heeft.
professamente, avv openlijk.
professare, I vt openlijk bekennen. belijden;
uitoefenen; onderwijzen. verkondigen; UtI' arte. een beroep uitoefenen; gratitudine, dankbaarheid betuigen; "" i voti,
RK de geloften doen; II ---rsi, VI' bekennen, zich uitspreken; mi projesso suo
devotissimo N. N .• (aan 't slot van brieyen) ik verblijf uw zeer toegenegen N. N.
professlone, I I belijdcnis, bekentenis; 2
professie. kloostergelofte; yak, beroep; di jede, geloofsbeJijdenis; ladro di - , beroepsdief; lar - di •..• belijrlen, betuigen,
een teeken geven van; lar la "" di •..• het
beroep uitoefenen van.
professlonlsta, j vakman; sp professional.
ber03psvo~tballer, -bokser &.

pro£luvio
professo, I agg de kloostergeloften afgelegd
hebbend; II sost m kloosterling die de geloften gedaan heeft.
professora, I vrouwelijke professor (ook
Scherz).
professorale, agg professoraal-, professors-.
professorato, m professoraat. hoogleeraarsambt; leeraarschap.
professore, m professor; lecraar; "" straordinario. pri vaatdocellt.
professoriate, agg zie projessorale.
professorone, m groote beroemde professor.
profeta, m profeet; il "". de Profeet (Mahomed); i proleti. pi B de Profeten; Simo
stato - , f ik heb het wei voorspeld;
(prov) nessuno e - nella sua patria, niemand is profeet in zijn eigen land.
profetare, vt voorspellen.
profetessa, I profetes.
profetieamente. avv protetieo, agg profetisch, voorspellend.
[profeteeren.
profetlzzare, vt voorspellen, voorzeggen.
profezla. f voorspelling. profetie.
proBert'blle, agg toonbaar.
profferlre. vt aanbieden.
profferito, p pass aangeboden.
profterta, I aanbod. offer; bod.
profldente, agg winnend. voordeelig; voort
schrijdend. zich vervolmakend.
proll'euo. agg voonleelig. nuttig; winstgcvend.
profltare. vt van terzijde, in profiel teekenen; in doorsnede afbeelden; den zoom
omnaaien.
profltassl, j
prophylaxis, 't voorkomen
van ziekten.
profllato. I p pass in profiel geteekend; II
agg scberp geteekend. fijn.
profllato'lo, m ciseleerstift.
proflla'ttleo. agg
prophylactisch, voorbehoedend.
profltatura, I profielteekening.
proflto, m profiel. zijaanzicht; doorsnede;
omzooming. randversiering.
profltta'blle, agg voordeelig. nuttig. WiIlstgevend.
proflttare, v·i profi teeren. voordeel 01 partij
trekken; nuttig, voordeelig, dienstig zijn;
vooruitgaan. gedijen. iets bereiken; '"""' di.
ge, ergens Ilut uit trekken, zijn voordeel
met iets doen.
profltte'vole, a.gg zie prolittabile.
proflttevolmente. avv nuttig, voordeelig.
winstgevend.
.
profltto, m profijt. voordeel, nut, Wlnst; lar
"", voortgang. vorderingen maken; mettere a _. ten nutte maken; riuscire a -.
tot voordeel, nut strekken.
pronu'vlo, m uitstrooming. overvloed;
strooming, storting; - di lagrime, tranen:
vloed; - di parole. woordenvloed; '"""' dJ
ventre, diarrhee, buikloop.

-r

-r

-r

profondamente
pro fonda mente, avv diep.
profondamento, m verzinking, inzinking (v.
d. bodem).
profondare, I vi verzinken, in de diepte zinken; inzinken; II -..-Ysi, vr verzinken;
zinken; fig zich geheel verdicptn (in iets);
III vt indompelen; doen zinken; uitdiepen, uitbaggeren, dieper maken.
profo'ndere, vi vergieten, uitgieten; verkwisten; ,-., preghiere, zich in smeckbeden
profondezza, f diepte.
[uitputten.
profonditil, f dieptt'; hoogte; diepzinn;gheid;
,-., del sapere, grondige, diepgaande kennis.
profondo, I agg diep, diepgaand, hoog; grondig, ondoorgrondelijk; diepzinnig; colore
....." donkere kleur; pr%nda ignoranza,
grove onwetendheid; profonda notte, zeer
donkere, diepe nacht; studio '"""', grondige
studie; tenebre pr%nde, pl diepe duisternis; II sost m diepte; III avv diep; diepzinnig.
profosso, m provoost, kerkermeester; provoost-geweldige.
prilfugo, I agg voortvluchtig, ronddolend,
verbannen; II sost m balling, voortvluchtige.
profumare, I vt parfumeeren; II --rsi, vr
zich parfumeeren.
profumatamente, avv geparfumeerd; in de
puntjes, zorgvuldig; onbekrompen, vrijgevig, ruim.
profumatore, m parfumeur.
profumeria, f parfumeriewinkel; parfumcrie; het vervaardigen van parfumeriten,
reukwerkfabriek.
profumiera, / reukfleschje; reukwerkdoosje.
profumii~re, / parfumeur, reukwerkfabrikant.
profumo, m parfum, welriekende olie, reukwater; geur; mandare pro/umi, welriekende geuren verspreiden.
profusamente, avv overvloedig, kwistig, met
volle handen.
profusione, f overdaad, verkwisting; overvloed.
profuso, p pass (van pr%ndere) & agg verkWistend, overdadig; overvloedig, rijkelijk.
progenerare, vt zie generare.
progenle, / geslacht, starn, nageslacht; zie
ook genia.
progenitore, m stamvader; i nostri progenitori, pi onze voorvaderen, voorouders.
progenitrice, / stammoeder.
.
progettare, vt ontwerpen, bedenken, verzlllnen; een plan maken.
progettista, m plannenmaker.
progetto, m plan, ontwerp, project, voor'
nemen; per ~, opzettelijk, met opzet.
prognatismo, m het vooruitsteken der
kaken.

prolissita
Progne, / (Mit) Prokne; fig zwaluw.
prognosl, /
prognose: voorspelling om·
trent het verloop eener ziekte.
prognostico, I agg
prognostisch, het verloop eener ziekte aangevcnd; II sost m
voorspelling; i prognostici sui tempo, pi
weervoorspeliing.
programma, m (Pi: ~mi) programma;
delle leste, fecstprogramma.
progredimento, m voortgang, verloop.
progredlre, vi voortschrijden, vorderingen
maken; vooruitgaan.
progressione, / vordering, voortgang; voorUltgang, progressie, toeneming, opklimmingo
progessista, / progressist, man van voorui tgang; II agg vooruitstrevend.
progressivamente, avv progresslvo, agg pro·
gressief, trapsgewijs toenemend 0/ opklimmend; tassa progress iva sulla ricchezza mobile, progressieve inkomsten·
belasting.
progresso, m voortgang; vooruitgang; groei,
toeneming; il ....., d' una maiattia, het toenemen eener ziekte; 'z"n __ di tempo, na
verloop van tijd.
proibire, vi verbieden, ontzeggcn; belettcn.
proibltlvo, agg verbiedend, ecn verbod be·
vattend, verhinderend, belettend.
proibizione, I verbod; verhindering.
proiciente, agg slingerend, werpend, voortstuwend.
proiettare, vt werpen; projecteeren; op het
dock werpen (Iichtbeelden, films);
I' ombra, schaduw werpen.
proiettile, m werptuig, projectiel.
proietto, m zie proietti!e; II agg geworpen,
geslingerd; geprojecteerd.
proiettura, / L:>. uitsteeksel aan gevel, kraagsteen.
proiezione, f het werpen, slingeren, projectie; lichtbeeld; Lo.. uitstek (aan gebouw), kraagsteen; '"""' dell' ombra, schaduwbeeld; schaduw.
prolazlone, / ui tspraak; het ui tbrengen, ui t·
spreken.
prole, / nakomelingschap, kindercn.
prolegomeni, m pi prolegomena, inlciding,
voorafgaande bemerkingen.
prolessi, / het vooraf, bij voorbaat beantwoorden van een tegenwerping;
vroeger intreden (van een koortsaanval).
proletariato, m proletariaat.
proleta'rio, m proletarier.
proJificare, vi kinderen, nakomelingen
voortbrengen; ~ scheuten, spruiten
zetten.
proli'fico, agg vruchtbaar, zich sterk vermeerderend.
prolissamente, avv breedvoerig, met veel
omhaal.
prolissita, / wijdloopigheid, omslachtigheid.

r

r

r

ptonuncia

prolisso

promi'scuo. aggvermengd, dooreengemengd;
prolisso, agg brecdsprakig, wijdloopig.
matrimonio ,....., gemengd huwelijk, geprologhetto, prologhino, m kleine inleiding,
korte voorrede.

meenschap van vrouwcn.

leiding.

~,

prologo, m proloog, voorredc, voorspel, in- promissione, / belofte, toezegging; terra di
land van beloite.

prolu'dere, vt beginnen (te spreken, te ver- promissivo. agg b"lovcnd, van belofte.
promissOrio, agg 1'1 belovend.
tellen).
prolunga'bile, agg verlengbaar; $ prolon- promontc)rio, m voorgebcrgte, kaap.
promosso, I p pass van promuovere; II sost m
geerbaar, te prolongeeren.
bevorderde, benoerode; geslaagde (voor
prolungamento, m verienging.
examen), gepromoveerde.
prolungare, I vt verlengen, langer maken;
verschuiven, ui tstell€n; ~ la conversa- promo tore, m bevordcraar, bewerker; pro[motor.
zione, het gesprek zen lang rekken; ~ promovere. vt zie promuovere.
una festa, een feest verschuiven; II ~rsi, promovimento, m zie prcmozione.
vr langer worden; zich verlengen, ver- promozione, / promotie, bevordering.
lengd worden; lang duren; zich uitstrek- promulgamento. m zie promulgaziane.
ken; ~rsi in fare qc, voartgaan met iets promulgare. vt bekend maken, afkondigen,
te doen.

[lang.

ui tvaardigen.

prolungatamente, avv voor langcn tijd; zeer promulgatore, m afkondiger, uitvaardiger.
prolungativo, agg verlengend, verleng-; ui t- promulgazione, / afkondiging, ui tvaardistellend.

ging.

prolungazione, / verlenging; verschui ving; promuovere, vt
$ prolongatie.
prolusione, / voorrede, inleiding; inleidend
gedeelte.
prolu'vie, f vloed, overstrooming; l' diarhee; vloeiing.
pro memoria, m (Pi: promemori) korte aanteekening.
promessa, t belofte, toezegging; $ promesse;
schriftelijke verbintcnis; verloofde; ~ di
matrimonio, verloving; rompere la ~, zijn
woord breken; stare aile promesse, zijn
woord houden; (prov) ogni promessa Ii
debito, belofte maakt schuld.
promesso, I p pass & agg verloofd; i Promessi Sposi, pi de Verloofden (roman van
Man z 0 n i); terra promessa, beloofde
land; 11 m verloofde.
Prometeo, m Prometheus.
prome'ttere, I vt beloven, toezeggen; doen
verwachten,' doen hopen; verzekeren, er
voor instaan; e un ragazzo eke promette
molto da se, 't is een knaap die vee! be100ft, vee! van zich doet hopen; vi prometto eke e cosi, ik verzekeI"u dat het zoo is;
'" aiuto, hulp beloven; ,..... mari e manti (of
Roma e toma) , gouden bergen beloven;
'" una ragazza, de hand van een meisje
wegschenken, haar als verloofde schenken; II ,...,rsi, v recipr, elkaar beloven; III
r--J1si, vr zich verloven; ,.....,si molto da qd,
zich veel van iem. beloven, voorstellen.
promettitore, m belover, die belooft.
prominimte. agg vooruitspringend; uitstekend.
prominenza, / 't uitstekcn, vooruitspringen;
uitsteeksel, verhevenheid.
promiscuamente. avv vermengd, door elkaar, zonder onderscheid.
promiscuita, / vermenging (inz. der seksen);
dooreenmenging.

1 bevorderen, den stoat
geven, begunstigen; 2 bevorderen, benoemen (in een arobt); ,..... la causa d'un
santo, RK eene heiligverklaring voorstellen, aanhangig maken; ,..... una guerra,
een oorlog aanstoken.
pronao, m voorhof (v. tempel).
pronepote. pronipote, m achterkleinkind;
naneef; afstammeling.
pro no, agg voorovcrgcbogen, vooroverhangend; diep gebogen; fig geneigd, genegen
(tot).
pronome. m (Gram) voomaamwoord.
pronominale, agg (Gram) voornaamwoordelijk.
pronosticare. vt voorspellen, voorzeggen.
pronostico, m zie prognostico.
prontamente. avv onmlddellijk, bereidwillig.
prontezza. j vlugheid, vaardigheid,. spoed;
bereidwilligheld; ongedwongenheld, losheid; ~ di mente, vlugheid van begrip.
pronto, agg vlug, snel; spoedig; behendig; bij
de hand; bereid, gerecd, klaar; bereidwillig; licht, levcndig, los; pronti! X vaardig! (om te vuren); klaar! gereed! (om te
vertrekken); pronta cassa, $ betaling binnen 30 dagen na ontvangst der goederen;
'" all' ira, driftig; pranta ubbidienza,
oogenblikkelijke gehoorzaamheid; at'er in
,....., bij de hand hebben; 10 spirito e ,.....,
ma la carne e in/erma, de geest is gewillig,
maar het vleesch is zwak; il desinare e ,......
het eten is gereed; vendere a pronti contanti, alleen tegen contante betaling verkoopen.
prontua'rio, m hulpboek, handboek; klapper.
pronuba, j geleiclstcr der bruicl, bruidsjuffer.
pronubo, m getuige bij huwelijk; bruidsjonker; oak: huwelijkstichter.
pronu'ncia, pronu'nzia, / uitspraako •.

pronunziabile
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pronunzia'blle, agg (gemakkclijk) uit te
spreken.
pronunziare, I vi uitspreken; duidelijk spreken; ultbrengen (woorden); yellen, uitspreken (een vonnis); g02d d02n uitkomen; it bambino comincia a ~, het kind
begi~t duidelijke woorden te zeggen; II
~rst, vr zich uitspreken, zijn meening te
kennen geven.
pro nunziato, I p pass & agg ui tgesproken; beslist; sterk sprekend; dUldelijk uitkomend;
II sosl m '" uitspraak; i pronunziati della
scienza, Pi de uitspraken der wetenschap.
pronunziazione, t uitspraako.
propaga'blle, agg voor verbreiding, voortplanting vatbaar.
propagamento, m voortplanting, verbreiding.
propaganda, I propaganda; lar ~, propaganda maken.
propagandista, m (PI: ~sti) propagandist,
propagandamaker.
propagare, I vt verspreiden, verbrciden (meeningen, leeringen); voortplanten, kweeken, ingang doen vinden;
notizie,
nieuwtjes verspreiden; II "'rsi, vr zich
verbreiden; zich voortplanten; fa luce si
propaga con grande rapidita, het beht
plant zich met groote snelheid voort.
propagatore, m verbreider (v. denkbeelden);
voortplanter.
propagginamento, m het afleggen, in den
grond leggen van scheuten, afleggers; het
levend begraven met het hoofd naar beneden.
propagginare, vt afleggers, schcuten maken,
door aflf'ggers voortplanten, vermenigvuldigen; levencl begraven met het hoofd
naar beneden.
propagginazione, f zie propagginamento.
propa'ggine, propa'gine, I ~ aflegger,
scheut; jig gcslacht, nakomclingschap;
(Anat) vertakking.
propalare, vi bekend, ruchtbaar maken,
verklappen, rondbazuinen.
propalazlone, t verbreiding, ruchtbaarmaking.
propedeutico, agg propwdeutisch, voorbereidend.
propendere, vi neigen, overhellen.
propensione, I neiging, lust, geneigdheid.
propensita, I geneigdheid, lust.
propenso, agg vooroverhangend; fig lust,
neiging hebbend, geneigd, genegeIl; tutta
'" al servigio di lei, gehee! tot uw dienst.
propileo, m voorhof, voorzaal, monumentale
ingang.
prop ina, f emolumenten (van cen examinator); bijverdienste.
propinare, I vi toedrinken, op de gezondheid
drinken; II vt toedienen, te drinken geven
(inz. vergif).
.-....J

propodto

propinquamente, atlv van nabij.
propinquita, f nabijheid; naaste verwantschap.
propi'nquo, I agg nabij; nabestaand, naverwant; II (sost) i propinqui, pl naaste bloedverwanten.
propio, agg zie proprio.
propizlare, vt gunstig stemmcn, genE'gen
maken, innemen.
propizlatore, m bemiddelaar, verzoener.
propiziatorio, I agg verzoenend, zoen-; II
sast m 8 verzoendeksel.
propiziazlone, f verzo;ming; giorno di ~,
Groote Verzoendag; sacrilizio di~, zornoffer.
propi'zlo, agg gunstig gestemd, gunstig, genadig; voordeelig.
propoli, I maagdenwas, stopwas (in bijenkorf).
proponente, I p pres voorstellend; II sast m
voorsteller; proponent, persoon die voor
een ambt is voorgedragen.
proponi'blle, agg wat voorgesteld kan worden.
proponimento, m bcsluit, voornemen, plan,
doe!.
proponitore, m voorsteller, proponent.
Propontlde, f Propontis, Z"e van Marmora.
proporre, I vt voorstellen, opwerpen, opperen; voordragen; in 't vooruitzicht
stellen; ~ una casa, een huis (te hum)
aanbieden; -- una questione, een vraag
opwerpen, te berde brengen; zie ook disporre; III __ rsi, vr van plan zijn, zieh
voornemen, zich voorstellen.
proporzionale, I agg evenredig, naar verhouding; II (sost j) iamedia-, de middenevenredige.
proporzlonalita, f evenredige verhouding.
proporzionalmente, avv naar evenredigheid,
evenredig.
proporzionare, vt evenreclig ·maken, in de
juiste verhouding brengen, naar elkaar
riehten; ~ Ie spese aile entrate, de teriug
naar de nering zetten.
proporzlonatamente, avv evenrec1ig, naar
verhouding (tot).
proporzionato, p pass & agg geevenredigd,
evenredig, in juiste verhouding; lattezze
proporzionate, pI. rege1matigc trekken.
proporzlone, f verhouding, evenredigheid;
proportie, evenmaat; afmeting; -- aritmelica, geometrica, rekcnkundige, meetkundige evemedigheid; in (of a) --, in,
naar verhouding; in vaste proparzioni, in
groote verhoudingen, van groote afmetingen; stare in "', in verhouding staan.
propositivo, agg voorstellend.
proposito, nt besluit, voornemen, plan, doe!;
onderwerp, stof; a ehe ~? waarom? met
welk doel? uomadi-, doelbewustmensch;
a - , het ondterwerp betreffend; juist van

propositura
pas, op 't goecle oogenblik; ;\ propos, wat ik
zeggen wil, eer ik 't vergeet; a ~ di ... ,
wat ... betreft; di ~, ijverig, ernstig; luor
di ~, te onpas, niet ter zake dienende;
in ,........, di ... , ten opzichte van ... ; senza 1"-1,
zonder vast plan, cloelloos; lare ~ di ... ,
zich voomemen om ... ; lare a ~, gelegen
komen, passen; aan een doel beantwoorden; rispondere a ~, een juist antwoord
geven; stare al ~, bij het onderwerp
blijven; tornare in ~, bij het onderwerp
passen; gelegen komen.
proposltura, I zie prepositura.
proposlzlone, f voorstel, voorslag; aanbieding, aanbod; bewering; zin; grondstelling; 0 l' antica e la nuova ~, het Oude
en het Nieuwe Testament; ~ composta,
samengestelde zin; ~ lalsa, onjuiste bewering; ~ principale, hoofdzin; ~ secondaria, bijzin; ~ semplice, enkelvoudige
zin; fare una ~, een voorstel doen.
proposta, f voorstel; huwelijksvoorstel; $
aanbieding, aanbod; ~ di legge, wetsvoorstel; a '" del deputato A., op voorstel van
den afgevaardigde A.
proposto, I p pass (van proporre) & agg voorgesteld; voorgenomen; voorgedragen; II
sost m I plan, voornemcn; z domproost;
proost; aanvoerder, hoofd.
propria mente, avv cigenlijk; werkelijk, inderdaad; (Gram) in de eigenlijke beteekenis.
proprlare, vi ~rsi, vr hardnekkig op zijn
stuk blijven staan, hardnekkig staande
houden.
proprletit, I (bijzondere) cigenschap, eigenaardigheid, bijzonderheid; zindelijkheid,
netheid, zuiverheid; eigendom, bezitting; '" chimiche, pi chemische eigenschappen;
letteraria, letterkundige
eigendom; ~ privata, bijzondere eigendom, privaatbezit; ~ rurali, PI bezittingen op het land; ~ della stile, zuiverheid,
juistheid van stijl.
proprieta'ria, f eigenares.
proprieta'rio, m eigenaar, bezitter; grondbezitter; ~ di casa, huisheer.
proprio, I agg eigen, eigenaardig, bijzonder,
toebehoorend; dienstig, geschikt, passend; werkelijk, eigenlijk, waar; zelf, in
eigen persoon; zuiver, zindelijk, net, rein;
nome ~, eigennaam; Ie sue proprie parole,
zijn eigen woorden; Ie parole proprie, de
juiste, passendc woorden; qualita propria,
bijzondere eigenschap; senso ~, eigcnlijke, ware beteekenis; ciascuno e padrone
in casa propria, ieder is meester in zijn
eigen huis; e lui - , hij is het zelf; ubbidite a lui come a me ~, gehoorzaamt hem
alsof ik het zelf was; di mano propria,
eigenhandig; nelle sue proprie mani, in
]landen, persoonlijk te overhandigen; II

prosciugare
50st m 't cigenaardige, kenmerkende,
eigendom; vermogen; bezit; geeigende;
passende zaak; campa del ~, hij leeft van
zijn fortuin; il piu ~ sarebbe ... , het beste
zou zijn ... ; esserc tenuto del ~, met zijll
vermogen aansprakelijk zijn; 10 sovviene
del ~, hij ondersteunt hem uit eigen
middelen; (prov) lasciare il ~ per I' appellativo, het zekere laten schieten voor het
onzekere; in ~, in 't bijzonder; vooral; in
eigen persoon; III avV werkelijk, eigenlijk,
inderdaad; ~? inderdaad? e ~ vero? is
't werkelijk waar?
proprione, avv F inderdaad, werkelijk; wis
en zekcr.
propugna'co!o, m stadsllluur, wal, bolwerk;
fig bescherming.
propugnare, vt verdcdigen, voor iets strijden, voorstaan.
propugnatore, m voorvcchter, verdediger,
kampioen.
propugnazione, f verdediging, bescherming,
het strijden (voor iets).
propuIsare, vt zie respingere.
propulsione, f voortdrijving, voortstuwillg.
pro puIs ore, m voortstuwcr; (v. schip o/vlicgtuig) schroef.
proquoio, m veehouderij; melkerij; veekudde; geitevel (dat herders dragell).
prora, f ,i-. voorsteven, boeg.
proroga, I verschuiving, uitstel, vcrdaging.
proroga'bile, agg uitstelbaar, verdaagbaar.
prorogare, vt vcrschuiven, verlengen, opschorten_
prorogativo, agg uitstellend, opschortend.
prorogazione, f zie proroga.
proro'mpere, vi uitbrcken, .-uitbarsten; ontaarden (in); ~ in una risata, in lachen
uitbarsten.
prorompimento, m uitbarsting, hct uitbreken.
prosa, f proza2; prozawerk.
prosa'ccia, f slccht geschrevcll proza.
prosaicamente, avv prosa'!co, agg prozalsch 2 •
prosaismo, m prozalsche uitdrukking, 't prozalschc, al1edaagschheid; nuchterheid.
prosa'pia, I geslacht, familie.
prosasticita, I prozastijl, prozalsch karakter.
prosa 'st!co, agg prozalsch, proza-.
prosatore, m prozaschrijver.
proscimio, m voorste gedeeltc v. h. tooneel.
prosciogliere, vt bevrijden; vrijsprekell; ontslaan (v. eed, belofte); vrijstellen (v. verplichting).
proscioglimento, m vrijspraak, kwijtschclden, ontheffing, absolutie.
prosciorre, vt zie prosciogliere.
prosciugamento, m drooglegging; uitdroging.
prosciugare, I vt uitdrogen, droog maken;
droog leggen; II ~rsi, vr droog worden,
opdrogen, uitdrogen,
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protervo

prosclugatrice, agg mzcchina --, t gemaal. pross/mitll, 1 (onmiddcllijke) nabijheid; vcrprosciutto, m ham; cavarsi (of levarsi) la sete
wantsehap; ovcreenstemming (van gecol --, gehcel verkeerde middeJcn aandaehten); in --, in de nabijheid.
wenden.
pross/mo, I agg nabij, diehtbij; aanstaand,
proscrltto, I p pass (van proscrivere) & agg
(eerst)volgend, Iaatst, jongstleden; naast;
verbannen, vogelvrijverklaard; II sost m
nella prossima settimana, in de volgende
balling, vluchteling, banncling.
week; fa settimana prossima passata, de
proscri'nre, vt vogelvrij verklaren, in den
laatst verloopen week; parente --, naaste
ban doen; verbannen; vervolgen.
bloedverwant; di (of in) -- tempo, binnenproscrlzlone, 1 vogelvrij verklaring; verkort; II sost m naaste, evenmcnseh; amore
banning, proscriptie.
del --, naastenliefde; (prov) il primo -prosecuzlone, 1 voortzetting, vervolg; -e Sl! stesso, ieder is ziehzelf het naast.
d'una strada, doortrekking van een weg. prostata, ! (Anat) voorstanderklier.
prosegglare, vi in proza sehrijven.
prost end ere, vi & --rsl, vr zieh uitstrekken;
prosegulmento, m voortzetting, vervolg;
--rsi in parole, breedsprakig, woordcnrijk
verloop.
worden.
prosegulre, vt & vi voortgaan, vervolgen, prosternare,
vt terneerwerpen; zwak,
doorgaan (met); -- in servizio, in dienst
kraehteloos maken; II --rsi, vr zieh ter
blijven.
aarde werpen; zieh verootmoedigcn.
proselltlsmo, m bekeeringsijver.
prosternazlone, 1 nederwerping, voetval.
prosetito, m proseliet, nieuwbekeerde.
prosternere. zie prosternare.
pros etta, f klein prozawerk.
prostesl,1 (Gram) prosthesis, 't plaatsen v. e.
prosodla, f prosodic.
letter 01 lettergreep v66r een woord.
prosopopea, 1 prosopopoeia, persoonsver- prosteso, p pass van prostendere.
beelding, verpersoonlijking als redekun- prostitu/re, I vt aan ontueht prijs gevcn,
stige figuur; lig gernaakth2id, gczwollenprostitueeren, voor geld veil hebben,
heid in 't spreken.
sehandvlekken; II --rsi, vr zich aan onprospera mente, avv gunstig, voorspoedig,
tueht overgevcn; zieh verlagen, ziju pen
bloeiend.
veil hebben.
prosperare, I vt gel uk, zegen, voorspoed prostltuta, 1 prostituee, publieke vrouw.
brengen, doen gedijen; II vi voorspoed prostltuzlone, f prostitutic; ontueht; lig veilhebben, gedijen, bloeien, welslagen; -- in prostramento, m zie prostrazione.
[heid.
salute, in gezondheid leven.
prostrare, I vt neerwerpen, op den grond
prospere'vole, agg zie prospero.
werpen; II ~rsi, vr zieh necrwerpen, zieh
prosperlta, t voorspoed, geluk, bloei, welter aarde werpen, cen voetval doen.
vaart; gezondheid; eta di --, bloeiperiode. prostrato, p pass & agg neergeworpen; uitprospero, agg gunstig, voorspoedig; weI vagestrekt, neergcknield; lig vervallen, verrend, bloeiend, gezond; bambino --, voorzwakt.
spoedig kind; prospera vecchiezza, krach- prostrazione, t voetval, nederwerping; fig
tige ouderdom; vento --, gunstige wind.
verval (v. kraehten), vcrzwakking, kraehprosperoso, agg gezond, welvarend; bloeiend.
teloosheid.
prospettare, vi uitzien op, uitzieht hebben prosnntuoso, agg zie presuntuoso.
protagonlsta, m (Pi: ......,sti) voorveehter; lig
op, liggen op.
hoofdpersoon, held.
prospetticamente, avv in perspeetief.
prospettlco, agg perspeeti viseh; perspectief-. protasl, 1 eerste gedeelte, begin, voorspel
van 't Grieksche drama; inleiding; (Gram)
prospettiva, 1 perspeetief, perspectiefteekeing, uitzieht, versehiet, vergezicht; voorvoorzin.
uitzieht; in --, in perspectief; in 't ver- prot egg ere, vt besehermen, behoeden, verdedigen; in zijn hoede, onder zijne besehiet, in 't voorui tzieht.
prospettivamente, avv volgens de regels der
seherming nemen; bewaren.
perspeetief, perspeetiviseh.
protelna, 1 protelne, eiwitstof.
prospettlvo, agg perspeeticf-; in 't vcrschiet protendere, I vt naar voren uitstrekken; II
~rsi, vr zieh naar voren buigen; zieh uitliggend, perspeetivisch.
prospetto, m uitzieht; versehiet, vergezieht;
strekken.
aanblik, gczieht 00; ovcrzieht, tabel; Proteo, m Proteus; zeer veranderlijk man;
i Protei politici, pi de poli tie ke weerhanen.
pr03pectus; il -- di Napoli, het gezieht op
Napels; prospetti storici, pi gesehiedkun- protervamente, avv onbesehaamd; koppig,
driest.
dige tabellen.
prospiclente, agg uitzicnd op, uitzieht heb- protervla, 1 onbesehaamdheid, halsstarrige
trots.
bend op.
prossimamente. avv dichtbij, vlakbij; bin- protervo, agg aanmatigend en koppig, OI)besehaamd.
nenkort; jongstledeni bijna, ten naaste bij.

protesi
protesi, If prothesis, aanzetting van kunst-

provare

protoma'rtire. 111 eerste martelaar (de H.
Stephanus).
ledematen (-oogen, -tanden); (Gram) zie
prostesi.
protomedico. m eerste geneeshcer (in een
proteso, p pass van protendere.
ziekmhuis).
protesta, t plechtige verzekering, betuiging; protonota'rio, m protonarius, oppergeheimschrijver; ~ apostotico, staatssecretaris
protest, verzet, rechtsvoorbehoud; lare
una ~, protesteeren, verzct aanteekenen.
van den Paus.
protestante, I m & I protestant; II agg pro- protoplasma, m protoplasma, levende celtestantsch.
sto£.
protestantismo, m protestantisme.
protoplasto, m eerste mensch; eer"tgevormd
protestare. I vi protesteeren, met klem bewezen.
tuigen, verklaren; zich verzetten, verzet protoquamquam, m allesweter; lare it ,....,. F
aanteekenen; protesto dinanzi a Dio, ik veralles beter willen weten.
klaar voor God; II vt verzekeren, betuigen; prototipo, m prototype, model, voorbeeld.
$ (een wissel) protesteeren; ,...., amore, zijn protozoi, m pi protozoen, oerdiertjes.
liefde betuigen; ,...., danni ed -interessi ad protrarre, vt ui trekken, rekken; langer mauno, !'! iem. voor de volle schadevergoeken; voorttrekken, slepen; vertragen.
ding aanspreken; "" un' eccezione, !'! een protrazione, m uitrekking, het (in de lengte)
exceptic opwerpen; III ""Ysi, vr verklaren,
rekken; verlenging, uitstel, vertraging.
verzekeren te zijn; mi protesto suo servi- protuberante, agg vooruitstekend, naar votore, ik ben uw dienaar (eind van brief).
ren tredend.
protestato, I p pass van protestare; II sost m protuberanza, f uitwas, knobbel; buH, ge!'! geprotesteerde, persoon tegen wien
zwel; til protuberans, sterke lichtplek in
een wissel protest is opgemaakt.
de zon &.
protestatore, m protcstecrende, verzetaan- protutore, m toeziende voogd.
protestatorio, agg protest-.
[teekenaar. prova, I proef, proefneming; bewijsO; !'! geprotestazione, I verzekering, betuiging; protuigc; bewijsstuk; proeftijd; beproeving;
test, verzet; ,...., d' una cambiale, $ protest
So examen; drukproef; repetitie (op het
van wissel.
tooneel); prove orali, pi mondeling exaprotesto, m protest, verzet, verwecr; $ wismen; prove scritte, PI schriftelijk examen;
~elprotest; 'SPese di ,...."
protestkosten;
prove di stampa, pi drukproeven; "" in
andare in ,...." geprotcstecrd worden.
contrario, tegenbewijs; sona dure prove
protettlvo, agg beschcrmend.
per queUa povera vedova, 't zijn harde beprotetto, p pass van proteggere.
proevingen voor deze arme weduwe; lare
protettorato, m protectoraatO, beschermuna ~, een proef nemen; tare Ie prove, in
heerschap; beschermd gebicd.
den proeftijd zijn; lar buona ,...." goed uitprotettore, m beschermer, begunstiger; bevalkn; metiere a ,...., un abito, een pak passchermheer; I]J protector (Cromwell);
sen; mettere alia ,...." op de proef stellen;
santo ,...." beschermheilige.
ollrire prove, getuigen bijbrengen; passare
protettrice, I beschermster, begunstigster;
Ie prove, door zijn examen komen; prendere a ,...., un servitore, een knecht op proef
beschermvrouw.
protezione, I bescherming, hoedc, ondernemen; non reggere alla ,...." de proef niet
steuning, begunstiging, gunst, protectieO;
doorstaan; venire alia,...., con qd,zich met
protectoraat, beschermheerschap; it re
ifm. meteni a "", I tegen de proef beaccetto ta ,...., dell' esposizione, de koning
stand; 2 op proef, om te probeeren; 3 om
aanvaardde het beschermheerschap van
strijd; a "" di bomba, bomvrij; a tutia ,...."
de tentoonstelling.
tegen alles best and, beproefd (vriend);
protezionismo, m protectionisme. bescherper "", bij ervaring.
mend (handels)stelsel.
prova'biIe, agg te bewijzen, bewijsbaar.
protezionista, I protectionist, voorstander provabilita, I bewijsbaarheid.
van 't beschermende stelsel.
provare, I vt I beproeven, probeeren, proeprotista, m eencellig levend wezcn, protist.
yen; 2 lig op de In:oef s tell en, beproeven;
proto, m overste, opperste, eerste; voorwer3 ervaren, ondervinden; 4 bewijzen; ,...., un
ker, meesterknecht.
servitore, een knecht op proef nemen;
proto coli are, vf in het protocol opnemcn.
tutto cia non prova nulla, dit alles bewijst
protocoIlo, m protocol; formulierbock; verniets; II vi proeven nemen; gedijen, goed
slag; archief der notarieele bescheiden;
groeicn; III ""Ysi, vr zich moeite geven,
voorgeschreven vormen, plichtplegingen,
probeeren, beproeven; "" con, zich meten
officieele etiquette; aver i protocol/i, nomet; .-,rsi un vestito, een kleedingstuk
taris zijn, notarieele bevoegdheid hebben.
passen; provati! probeer het eens (als je
protologia, I leer dergrondwaarheden, der
durft) ! non mi ci provo neanche, ik probeer
grondbegrippen.
het niet eens.
.
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provatamente, avv onomstootelijk, orlwraakbaar, beproefd.
provato, p pass & agg beproefd; bewezen,
klaarblijkelijk; gente provata, beproefde,
vertrouwde lieden; prova provata, onomstootelijk bewijs.
provatura, I buffelkaas.
provedere, zie provvedere.
provimda, I rnondvoorraad, levensmiddelen.
provenlente, p pres (v. provenire) & agg
voortspruitend, afkomstig, herkomstig.
provenlenza, I herkomst; afkomst.
provenlre, vi afkomstig zijn (van), voortspruiten, ontstaan.
provento, m opbrengst; rente, inkomen;
winst.
Provenza, I Provence.
provenzale, I agg Proven~aalsch; liP,....." m
Proven~aal.

proverblale, agg proverblalmente, avv
spreekwoordelijk.
proverblare, vt ui t1achen, bespotten, ui tschelden.
proverblo, m spreekwoord; spreuk; beleediging, scheldwoord; i Proverbi eli Salomone, pi 8 de Spreuken van Salomon; in,....."
per ,....." spreekwoordelijk.
proverbloso, agg rijk aan spreekwoorden,
aan spreuken; hoonend, bespottend, beleedigend.
provese, m .t. scheepstouw.
provetto, I agg op gevorderden, rijpen leeftijd; gerijpt, ervaren, van ondervinding;
II sost m persoon op rijpen leeftijd; crvaren kunstenaar; gevorderd leerling.
provlanda, I X proviand, levensmiddelen.
provldenza, I zie provvidenza.
pro vinca, I If. maagdepalm.
provl'ncla, I provincie, gewest; w,bied; dttd
di ,....." provinciestad.
provlnclalato, m waanligheid van provinciaal.
provlnclale, I agg gewcsteJijk, provinciaal,
provincie-, kleinsteedsch; consiglio ___ ,
Provinciale Staten; II sost m provinciaal,
buitenman; RK provinciaal (eener kloosterorde).
provlnclalismo, m provincialismp, gewestelijke uitdrukking.
provlno, m vochtweger; melkweger; weerstandsmeter (v. metalen, zijde &); eerste
repetitie (op tooneel).
provocamento, m zie provocazione.
provocare, vt te voorsehija roepen, veroorzaken; uitlokken; uitdagen, uittarten, ophitsen; --- scandali, ergernissea vcrwekken; --- il sudore, T het zweetcn bevorderen, zweet te voorschijn roepen. provocatlvo, agg uitdagend, provoceerend;
T verwekkend.
provocatore, I m ---trice, I ophitser, verwekker; II agg verwekkend, provoceerend;

tartend, ophitsend; medicamento ,...., del
vomito, braakmiddel.
provocatorlo, agg ui tdagend, ophi tsend, tartend; cartello ~, uitdaging (tot duel).
provocazlone, I uitdaging, uittarting; uitlokkiag, aanhitsing, verwekking.
provvedere, I vt voorzien, verzorgen; verschaffen, bezorgen; voorbereiden, voorbereidingen treffen; aaaschaffen, opdoen,
bijeen brengen; II vi voorzorgen treffen,
voorzien (in), bedacht zija (op); III ---rsi,
vr zich voorziea van, zieh aaaschaffcn.
provvedimento, m voorzorg, voorzichtigheid; voorziening.
provveditorato, m ambt, waardigheid van
provveditore (zie alel.); rectoraat, elirecteursehap, directie.
provveditore, m verz()rger; leverancier; beheerder; provism; GO' rector, directeur;
inspecteur; P---, Q;l hooge ambtenaar der
Venetiaansche republiek; ,....., di carbone,
kolenleverancier; ~ generale delle .togane,
hoofdinspccteur der douan2n; --- di una
universitd, curator eeaer hoogeschool.
provvedltorla, I inspecteurschap, iaspectie_
provveditrlce, I verzorgster; leverancier; inspectrice; administratrice.
provvedutamente, avv voorzichtig, omzichtig
met overleg.
provveduto, p pass (van provvedere) & agg
voorzien, verzorgd, uitgerust; omzichtig,
voorzichtig, behoedzaam.
provvldamente, avv behoedzaam, voorzich~.

~~~~

provvldlmte, agg voorziend; zorgzaam, voorprovvldenza, I voorzienigheid; vooruitziendheid, voorzorg; esscre una ,...." cen gro0t
gel uk, een reddcnde engel zijn.
provvldenzlale, agg door de Voorzienigheid
beschikt 01 gezonden; lig gelukkig, zegenbrengend.
provvldo, agg omzichtig, vooruitzicnd; wijs;
___ consiglio, wijzc raad; la provvida Sventura, het wijze, hoewel harde aoodlot.
provvlgione, I zie provvisione.
provvlslonare, vt bezoldigea, een loon geven.
provvlslonato, agg bezoldigd, betaald, loontrekkend.
provvlslone, I het voorzien, verzorging, aanschaffing; provisie, voorraad; leveasmiddelen; betaling, loon, bezoldiging; $ provisie; ___ per il viaggio, vergoeding voor
reiskosten; lare Ie provvisioni, inkoopen
doen; fare molta ~ di vino, een grooten
voorraad wijn opdoen.
provvlslonlere, m proviandmeester, mag azijameester; leverancier.
provvlsorlamente, avv voorloopig.
provvlsorlo, agg voorloopig, provisoir.
provvlsta, I aanschaffing, inkoop; voorraad;
lare Ie provviste della zucchero, een voo1'raad suiker opdoen.
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provvlsto, I P pass (van provvedere) & agg zie
provveduto; II (sost) i ben provvisti, pi de
welgestelden, de rijken.
prozla, f oudtante.
prozio, m oudoom.
prua, f .t voorsteven, boeg.
prudente, agg verstandig, slim; voorzichtig.
prudenza, f verstand, slimheid, doorzieht;
voorziehtigheid; bezonnenheid; (Iron)
vrees, bangheid; ~! voorzichtig! bedaar
wat!
prudenzlale, agg vcrstandig; bezonnen;
voorziehtig.
pru'dere, vi (aileen in 3en pers. gebruikt)
jeuken, kriebelen; mi prude una gamba,
mijn been jeukt; a uno prudono Ie mani,
Fiem.jeuken de handcn (om te slaan); mi
tocca proprio dove mi prude, hij raakt jllist
mijn wonde plek.
prudore, m jeuking, jeuk; kittcling.
pruegglare, vi .t den steven, boeg wenden; bij
den wind zeilen; ~ al vento, tegcn den
wind zeilen.
prue'ggio, m het wenden van den steven.
prugna, f ~ pruim; gedroogde pruim, pruimedant.
prugno, m ~ pruimeboom.
pru'gno)a, f ~ sleepruim.
pru'gno)o, m ~ sleedoom.
prugno)o, m ~ pruimezwam.
pruina, f dauwig waas op vruchtcn; rijp.
pruna'lo, m doomboschje; lig verwarde,
ingewikkelde zaak.
pruname, m droge doomtakkcn.
prunata, I doomheg.
prunella, f prunellestof, gcschoren wollcn
stof; ~ bruneI, bijenkorfje.
pruno, m doornstruik, doorn, stckel; m' e
entrato un ~ in un piede, ik heb cen doom
in den voet gekregen; tu mi sei un pruno
negli occki, je bent mij een doom in 't oog;
stare sui pruni, op heete kolen zittl'n;
(prov) ogni - fa siepe, aIle beetjes hclpen.
prunoso, agg doomig, stekelig; vol doorns.
prurl'glne, I zie prurito.
prurlglnoso, agg jeukend; prikkelend, brandend (op de tong).
prurlto, m jeuking, jeuk; kitteling; lig hevige
begeerte.
Pru'ssia, I Pruisen.
prussiana, flange overjas.
prussiano, ) agg Pruisisch; II p~, m Pruis.
prussiato, tit blauwzuurzout.
pru'ssico, agg acido ~, Pruisisch zuur,
blauwzuur.
pseudo-, (voorvoegsel) va1sch, onceht,
pseudo.
pseudonimo, I m pseudoniem, schuilnaam;
II agg pseudoniem, onder een schuilnaam.
pslche, I psyche, ziel; groote staande, draaibare spiegel, psyche.
Psiche, f (Mit) Psyche.

psichl'atra, -atro, m yo psychiater, arts
voor zielsziektcn.
psichlatria, f
psychiatric, leer del' zielsziekten.
psichla'trico, agg
psychiatrisch.
psi'chico, agg psychiscb; de zicl betreffend;
ziels-.
pSico)ogla, I psychologic, ziclelecr, zielkunde.
pSico)ogico, agg psychologisch, ziclkundig.
pslco)ogo, m psycholoog, zielkundigc.
psicopatia, f yo zielszicktc.
psicosi, I l' zielsziekte.
psi 'Jlo, pslIIo, m ~ vloo:cnkruid.
psorico, agg l' sehurft-, tegen de schmit
(middel).
ptiaJlna, f ptyalinc, ferment in specksel.
pubbJlcamente, avv opcnlijk, in 't opcnbaar.
pubbJlcare, vt opcnbaar rnaken; verkondigen,
bekcnd maken; uitgeven (een bock);
rondvertellen (ecn praatje); ~ una legge,
cen wet afkondigcn.
pubbJlcatore, m openbaarmakcr, bckendmaker; ui tgevcr.
pubblicazione, t openbaarmaking, afkolldiging; uitgave (van borken &); (huwelijks)geboden; lare Ie pubblicazioni, dc
ge boden afkondigell.
pubbJlcista, f (Pi: ~sti) publicist, schrijvcr
over openbare aangdegenhcden (inz. politick); persman.
pubbJlcita, f opcnbaarhcid; publici tci t, reelame, 't adverteeren.
pu'bbJlco, I agg openbaar, publiek, algcmeen; algemecn bekend; donna pubblica,
publieke vrouw; edilizi pubblici, PI openbare gebouwen; la lorza pubblica, de
openbare macht, de politie; interesse ~,
algemeen belang; lavori pubblici, PI opcnbare werken; i pubblici lavori, pl dwangarbeid; ~ ministero, t'1 opcnbaar ministerie; II sost m publiek, het algemeen; Iwt
volk, de bevolking (eener gemecnte &);
in - , in 't openbaar, publiek; metiere at
~, openbaar, algernecn bekend makcn.
pube, m schaamheuvel, Venusheuvel.
pu'bere, agg manbaar, geslachtsrijp.
puberta, f manbaarheid, geslachtsrijpheid.
pubescente, agg manbaar; ~ donzig, harig.
puddellatura, f ~ het puddelen.
pudende, f pi geslaehts-, schaarndeclen.
pudibondo, agg schaamachtig, bedeesd.
pudicamente, avv kuisch, cerbaar.
pudici'zla, f kuischheid, eerbaarheid.
pudico, agg kuisch, ecrbaar.
pudino, m pudding.
pudore, m schaamte; cerbaarhcid; kuischheid; sehroomvalligheid; persona senza ~,
persoon zonder schaamtegevoel.
puerile, agg jongens-, knapen-; kinderlijk;
kinderachtig; anni puerili, pi jongensjarcn.
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puerllitA, f kinderachtigheid; kindcrspc1;
kinderlijke handelwijze.
puerl'zla, f knapenleeftijd; kindsheid; kinderachtigheid.
puerpera, f kraamvrouw.
puerperale, agg febbre "-',
kraamvrouwenkoorts.
puerperio, m kraambed, kraam.
puffino, m ~ papegaaiduiker.
pugilato, m vuistkamp, vuistgevecht.
pugilatore, m vuistvechter; bokser.
Pu'glia, I Apulie.
pugliese, I agg Apulisch; II sost m Apulier.
pugna, I slag, gevecht; strijd, twist.
pugnace, agg strijdlustig.
pugnalare, vt met den dolk verwonden.
pugnalata, f dolksteek.
pugnale, m dolk.
pugnare, vi strijden, vechten; in strijd, in
tegenspraak zijn (met); streven (naar),
pugnello, m een handvol.
[worstelen.
pU'gnere, vt steken, prikken.
pugnetta, f lap tot het aanvatten van 't
strijkijzer_
pugnino, m vuistje; kindervuistje.
pugnitopo, m ~ muizedoorn.
pugno, m (PI: pugni & pugna) vuist; lig
macht; handvol, kleine hoeveelheid;
vuistslag; hand (v. schrijven); un "-' di
soldati, een handvol soldaten; aver in "-',
in zijn macht hebben; chiudere (of serrare)
Ie pugna, sterven; lare a' pugni, elkaar
vuistslagen geven; met elkaar in tegenspraak zijn; e come dare un "-' in cielo, 't is
een slag in 't water, 't is geheel onmogelijk, vergeefsch; di mio "-', met mijn
eigen hand geschrevcn.
pugnolo, m handvol; vuistjc; soort maat
voor landerijen.
pugni'lro, m III k1einc akkermaat, zoovee1 als
met een handvol zaad bczaaid kan worden.
pula, f kaf, doppen (v. graan).
pulce, I vloo; "-' aquatica, watcrvloo; color
, vlookleurig, donkerbruin; noioso
quanto Ie puld, onuitstaanbaar lastig;
occhi di "-', zecr kleine oogjes; mettere a
qd una "-' nell' orecchio, iemands argwaan
opwckken; (pro v) chi dorme coi cani si
leva con Ie pulci, wie met honden slaapt,
staat met vlooien op, kwade samensprekingen bederven goede zeden.
pulcella, f jong meisje, juffertje.
pulcesecca, I kneepje (in de wang).
pulcia'io, m vlooiennest; vuile plaats.
pulcinella, m (Pi: ,,-,Ii) polichinel, hansworst, potsenmaker; il segreto di "-', publiek geheim; lare il ~, zijn woord niet
houden.
pulcinellata, I hansworstenstreek; dwaze,
domme streek; opvoering in marionnettentheater.
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pulizia

pulcino, m kuiken; covata di pulcini, broed
kuikens; essere impacciato come un pulcin
nella stoppa, nog zeer onbeholpen zijn,
zich niet weten te redden; esser come un
pulcin bagnato, er zeer gehavend, ontdaan,
ontmoedigd uitzien.
pulcioso, agg vol vlooien_
puledro, m vuilen.
pule'ggia, f ~ katrol.
I pule'ggio, m ~ polei.
2 pule'ggio, m .t eind varens; pigliar il "-',
zich uit de voeten maken; vertrekken,
afvaren.
pu'I1ca, pu'liga, f luchtblaasje in glas.
pulica'ria, I l\': vlooienkruid.
pulimentare, vt pOlijsten; de laatste hand
lpggen (aan een werk).
pulimento, nt het polijsten, gladmaken
glanzen; reiniging; glans.
pulire, I vt I reinigen, schoonmaken, zuive"
ren, poetsen; z polijstcn, glanzen, gladslijpen; gladschaven; lig de laatste hand
leggen aan, afwerkcn; fijner maken, beschaven (zeden); ~ il giardino dalle male
erbe, den tuin wieden; ~ Ie scarpe, de
schoencn poctsen; ,-....., a seCGO, met schuurpapier, poetspoeder poetsen; II ~rsi, vr
zich reinigen, wasschen; pulisciti Ie mani,
wasch jc handen; ~rsi ilnaso, den neus
snuiten.
pulisciorecchi, m indecl oorlepeltje.
puliscipenne, m indecl pennenwisscher, inktlap.
puliscipiedi, m indecl voetenkrabber, voetpulita, f reiniging.
[mat.
pulitamente, avv netjes, zuiver, zindelijk;
met zorg, zorgvuldig; zonder schade;
cavarsene ,-,..." er zonder schade afkomen.

pulitezza, f netheid, zuiverheid, zindelijkheid; sierlijkheid; beleefdheid, hoffelijkheid; welopgevoedheid.
pullto, I p pass & agg gereinigd, schoon,
zuiver, rein, zindelijk; glad, gepolijst;
eerlijk, eerhaar; ~! je bent me een fijne
kerel! camicia pulita, schoon hemd; coscienza pulita, zuivcr, rein geweten; persona pulita, zindelijk persoon; cavarsela
(of levarsela) pttlita, er heelhuids afkomen;
farla pulita, door de mazen van het net
sluipen, het handig aanleggen; larla pulita
ad uno, iem. bedricgcn; II avv netjes,
zuiver; goed; lat'ora molto "-', hij werkt
zeer zorgvuldig, zeer netjes; III sost m
gladde, zuivere, zindelijke plaats; vlakke,
gelijke weg; capia, saitta a ~, net schrift;
mettere al ~ uno scritto, in 't net overschrijven; ttscire al ~, er goed afkomen;
de moeilijkheden weten te ontgaan.
pulitore, m p02tser, polijster; reiniger.
pulitura, f zie pUlimento.
pUli'zia, I zindclijkheid, rcinheid; schoonmaak; lar ~, schoonmaken; oggi si fa
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grande,...., in casa, 't is vandaag groote punta, f punt, spits; top (v. boom); graveerschoonmaak in huis.

pullulamento, m het ontkiemen, uitbotten;
opborrelen (van water); gewemel.

pullulare, vi uitbotten, kiemen, uitspruiten;
ontspringen, opborre1en; fig in groote
menigte voorkomen, wemelen, krioelen.

pulluJatlvo, agg kiem-.
pullulazione, I zie pullulamenta.
pulmonare, & zie palmonare &.
pulone, m haksel (v. stroo).
pu'lplto, m redenaarstribunp, spreekgestoelte; kansel, preekstoel.

pulsare, vi kloppen, slaan.
pulsa'tile, agg kloppend.
pulsatilla, I ~ wildemanskruid.
pulsazione, I klopping; J trilling ecner snaar.
pulsi'metro, m polsmeter.
pulsometro, m pulsometer, stoompomp.
pulvi'scolo, m stofregen (bij watervallen,
pulzella, f meisje.
[fontcincn).
pulzellona, t oude. vrijster.
puma, f ~ poema.
pungente, p pres & agg stckend, bijt.end,
prikkelend, scherp; desideri pungenti, pi
brandende, vurige begeerten; fredda ~,
scherpe koude; paroli pungenti, pi bijtende, scherpe woorden; sapare ~, prikkelende, pikante smaak.

pu 'ngere, I vt & vi steken, prikkcn, bijten;

naald; kaap, landtong in zee; steek in de
zij; steek; fig verdriet, leed; punte, pi
spitse kant, kanten rand; tandjes van
horlogeraderen; ~ di bestiame, kudde vee
(inz. varkens); cane da ~, staande hond,
patrijshond; cappello a due (tre) punte,
twee (drie-)puntige steek; una ~ nel
cuore, een steek in 't hart; Ie punte delle
dita, de vingertoppen; mal di~, T longontsteking; Ie quattro punte del tavalino,
de vier hoeken van de tafel; ~ di terra,
landtong, kaap; a ~, spits, puntig; a ~
di diamente, scherphoekig; alla ~ del
giorno, bij 't aanbreken van den dag; dal
capo alla ~ dei piedi, van 't hoofd tot de
voeten, van top tot teen; in ~ di piedi,
op de (zijn) teenen; aver sulla ~ della
lingua, op de Jippen hebben (een woord);
ebbe due punte mortali, hij had (kreeg)
twee doodelijke steken; parlare in ~ di
forchetta, zeer gemaakt spreken; pigliar la
~, zuur, kamig worden (wijn); prendere
uno di ~, iem. ruw, barsch aanpakken,
behandelen; prendere un lavoro di ~, met
ijver aan een werk beginnen; voltare Ie
punte ad alcuno, iem. tegemoet treden,
hem het hoofd bieden.
puntale, m punt, beslag (van stok, sabelscheede &).
puntamento, m X het mikken, richten.
puntare, I vi de leesteekens zetten; aanzetten, steunen tegen, aan; leunen; fig zich
moeite geven; ~ colle spalle, de schouders eronder zetten (om iets op te heffen);
II vt steunen, leunen; richten (vuurwapen,
kijker); staan blijven (jachthond); zetten
(op een partij); J puncteeren, cen halve
noot hooger maken; ~ sopra qc, iets
hevig beeritiseeren; III ~si, vr hardnekkig op iets blijven staan, zich vast in
't hoofd zctten; ~ il bastone in terra
davanti a se, den stok voor zich op den
grond steunen; gli punta la spada al petto,
hij zette hem het zwaard op de borst; ~ i
pugni verso qd, de vuist tegen iem. ballen.
puntata, f steek, stoot met de vuist; steek
met schop, kiclspit; vaam (als lengtemaat); inzet (op een kaart); aflevering (v.
boekwerk); vel (16 bladzijden v. c. boek).
puntato, p pass (van puntare) & agg gestcund, gericht &; linea puntata, stippellijn.
puntatore, m X richter (v. geschut); speIer,
inzetter (bij 't spel).
puntatura, f het rich ten (X v. een kanon,
van een kijker); J puncteering van cen
noot; interpunctie.
puntazza, I ijzeren punt aan heipaal.

branden, een brandende pijn gevoelen;
aansporen, de sporen gcven; lig krenken,
steken geven; sterk prikkelen; ~ sui vivo,
hevig, zwaar beleedigen; II ~rsi, vr zich
steken, zich verwonden; pungersi la mano
in una siepe, zijn hand ill cen doomheg
openrijten; (prov) tra carnc e ugna nessuno
vi pugna, in twist tusschcn nabestaanden
mod men zich nooit mengen.
pungig\ione, m stekel (v. insect); doom
(van struiken); prikstok (v. ossendrijvers); fig prikkel, aansporing.
pungig\ioso, agg stekelig, met een stekel;
doomig.
pungolare, vt met den prikkel, prikstok aansporen, aandrijven; lig prikkelen, aansporen.
pu'ngolo, m prikkel, prikstok (v. ossendrijvers); fig aansporing, prikkel.
puni'bile, agg strafbaar.
punibillta, I strafbaarheid.
pu'nico, agg Punisch, Phoenicisch, Karthaagsch; lede punica, trouweloosheid;
guerre puniche, pi Punische oorlogen;
mela punica, ~ granaatappel.
punimento, m het straffen, bestraffing.
punire, vt straffen, bcstraffen.
punitivo, agg bestraffend, straffend.
punltore, I m ~trice, I straffer, bestraffer;
II agg straffend.
punteggiamento, m pltnteggiatura.
punizione, f straf, bestraffing; incantrare punteggiare, vt de leesteekens plaatsen, inuna ~, cen straf oploopcn.
terpuncteeren; stippelen (lijnen &); spik-
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kelen; een teekening met behulp van
calqueerpapier overnemen; stikken, steken maken (bij 't naaien).
punteggiato, p pass (van punteggiare) & agg
gestippeld, gespikkeld.
punteggiatura, / interpunctie, leesteekens;
het stippelen; stippeling; spikkel; 't schilderen met stipjes.
puntellare, I vt stutten, schorcn, ondersteunen, steunen; II ~rsi, vr zieh stcunen;
zich opsluiten, zich verschansen.
puntellatura, / het stutten, schoren; schoorbalk, stut, sehoorwcrk.
puntello, m stut, schoor; schoorbalk; fig
steun; andare avanti a /orza di punteUi,
zich door alh'r1ci hulpmiddelen vooruit
werken; essere in punteUi, gestut zijn;
waggelen, niet vaststaan (ook /iJ).
punterello, m kleine inzet.
punteria, / X het rich ten van geschut; tiro
di ~, vuur met directe richting.
punteruolo, m I priem; 2 korenworm, kalander.
punti'gllo, m pietluttigheid, keutelarij;
spitsvondigheid; gevoeligheid op 't punt
van eer; lichtgeraaktheid; stare sui ~,
zeer gevoclig zijn op 't punt van eeL
puntigUoso, agg zecr gevoelig op 't punt van
eer, spoedigbeleedigd; pietluttig, vitterig.
puntimblanco, m di ~, zoo maar, onverwachts.
puntina, / kleine punt of spits; puntine, pi
schoenspijkertjes; vermicelli in den vorm
van kleine spijkertjes.
puntino, m puntjc; a ~, nauwkeurig, precies; secuur.
I punto, m punta; stippeltje; plaats, plek,
punt; oogenblik; gelegenheid; deel, gedeelte, passage (van een werk, een redevoering &); steck (bij 't naaien); slag,
punt (in 't spel); rust (van geweerhaan);
c· aanteekening, punt; ~ ~ (of ~),
punt (leestecken); buon (cattivo) ~, gunstig (ongunstig) oogenblik; i quattro punti
cardinali, de vier hoofdwindstreken; ~
a catenella, kettingsteek; ~ del concorso,
vcreenigingspunt; ~ di contatta, aanrakingspunt, raakpunt; punti corti, PI korte
steken; ~ a croce, kruissteek; ~ culm iname, culminatiepunt; due punti, dubbelpunt; lettera di due punti, tweepuntsletter
(in de typografie); ~ esclamativo, uitroepteeken; ~ a /ilza, hechtsteek; it ~
suU' i, het puntje op de i; ~ interrogativo,
vraagtceken; punti lunghi, PI lange steken; punti di merito, pi G- goede punten,
aanteekeningen; ~ d' onore, punt van
eer; ~ e virgola, komma-punt; ~ di vista,
gezichtspunt; la rendita abbassata d' un
~, de rentekoers is een punt gedaald; ci
sana aleuni punti ehe non ho intesi, er zijn
eenige plaatscn (passages) die ik niet be-

e
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grepen heb; sana a buono ~, ik ben reed
goed gevorderd; 10 posai in questo ~, ik
legde het op deze plaats; aver un -- piu
del diavolo, nog slechter zijn dan de duivel; cogliere in ~, de gelegenheid aangrijpen; una vivanda e in ~, een spijs is
juist goed klaargemaakt; la casa 1'01' e
ancara in ~, het huis is nog niet in orde;
essere in ~ di ... , op het punt staan om ... ;
far ~, er een speld bij steken, er mee uitscheiden; $ staken (zijn betalingen); far il
~, 4 plaats bepalen (op zee); den eerstcn
slag maken (bij 't spell; mcttere un ~, cen
steck maken, vaststeken (met een draad);
mettere al~, de haan (v. e. geweer) spannen; (iem.) dwingcn, noodzaken (iets te
doen); prikkelen, tartcn; mettere in ~,
gerced, in orcle maken; pigliare il peggio
~, iets van den slechtsten kant opnemen; qui sta il ~, hier zit de knoop; de
moeilijkheid; stare a ~ e virgala, zeer
stipt zijn; a un ~, tegelijkertijd; a un
data ~, op een gegeven oogenblik; op een
vastgestelden tijd; di tutto ~, gehee1 en
al; volledig; van top tot teen; di ~ in (of ~ per ~), punt voor punt; in aile bijzonderheden; di ~ in bianco, zoo maar
in eens; onvoorzicns, onvoorbereid; in "'"-',
klaar, gueed; in ~ di morte, den doocl
nabij, op 't punt van te sterven; per un~,
bijna; zie ook: cappa.
punto, I m kleinigheid; weinigje, greintjc;

se ha

~

~

di coscienza dovra con/es-

sarlo, als hij maar een greintje geweten
heeft, moet hij het bekennen; II avv (met
ontkenning) volstrekt niets, in 't gehee1
geen, niet; non 10 conosea ~! ik ken hem
in 't geheel niet; -- nuUa, nids, volstrekt niets.
3 punto, p pass (van pungere) gestokell; ~
dall' amore, door de liefde bevangen; ~
nel tenero (of sui vivo), op dc gevoclige
plaats getroffen.
puntone, m .6. dakspar, gevelbalk; 4 baggermachine; baggerschuit; X wigvormige
schans.
puntuale, agg stipt, nauwgezet, nauwkeurig.
puntualita, f stiptheid, nauwgezetheid.
puntualmente, avv stipt, nauwkeurig.
puntura, f steek (v. insecten &); steekwond,
prik; l' punctuur, punctie, doorprikking;
stekende pijn; fig bitterheid, Iced; bijtend
woord, scherp gezegde; punture d' animo,
pi zielepijnen; Ie punture della carne, pi de
prikkels, begecrten des vlecsches; -- di
coscienza, gewetenswrocging.
puntuto, agg aangepunt, puntig; met stippeltjes, puntjes bedekt.
punzecchiamento, m het prikkelen, prikkeling; fig gevi t.
punzecchlare, vt aanhoudend kleine steken
toebrengen; spcldeprikkcn geven; steken,
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prikken; prikkelcl1, aanhitsen, aansporen;
plagen, boosmaken.
lIunzone, m ~ pons; muntstempel; bandstempel (v. boeken); harde vuistslag.
pupazza, I pop.
pupazzetto, m poppetje; caricatuur.
pupazzo, m pop, hans,¥orst, harlekijn.
pupilla, I pupil: oogappel; plcegdochter,
minderjarig meisj'"
pupillare, agg de (01 een) pupil betreffend.
puplllo, m pupil, pleegkind; minderjarige
(wees) jongcn.
puppa'tto\a, I pop; popp"tje, sierlijk
vrouwtjc.
pupurrl, m potpourri.
puramente, avv zui vcr, eerlijk; cnkel, aileen,
slechts.
purche, caltg mits; ingeval; vooropgesteld.
dat.
pure, avv & cang toch, nog, ook; evenwel,
niettemin, toch, cvenecns, ook; slechts,
maar; bisagna ~ campare, men moet toch
leven; ha risposto di no, ~ converra ehe 10
laeeia, hij heeft neen gezegd en toch zal
hij het moetcn doen; un tavalino di legna
e un comodina ~ di legno, een tafeltje van
hout eneenkastje eveneens(ook) van hout;
gli diea ~, zeg het hem maar; laecia ~,
doe het maar; ~ anehe! gelukkigerwijze,
gelukkig! ~ di, om; ~ di tinirla, om er
een eind aan te maken; };e ~, zie neppure;
non ... ~, zelfs ... niet; 0 ~, of, of weI; pur
~, dan, dan ging het nog, dan kon het
er nag mee door; se ,....,." als, wanneer ...
soms (toch); se ~ viene lammelo sapere,
als hij soms (toch) mocht komen, laat het
mij dan weten; ~ trappo! maar al te zccr,
helaas!
pure, m puree, moes.
purezza, f zuiverhcid, helderheid; l'cinheid.
purga, f
purgeermiddel; het purgeeren,
purgatie; purghe, pi menstruatie, maandelijksche zuivering (del' vrouwen).
purgaglone, f zie purgazione.
purgamento, m het reinigen, het purgeeren.
purgante, I p pres & agg reinigend, zuiverend, afvoerend; anime purganti, pi de
zielen in het vagevuur; chiesa ~, lijdende
kerk; II sost m purgeermiddel.
purgare, I vt zuiveren, reinigen, louteren;
vrijmaken, aflossen (schulden, hypotheken);
(laten) purgeeren; een purgeermiddel jngeven; ~ I' anima dalle colpe,
de ziel van haar zonden ontlasten, bevrijden; ~ un losso, een beerput ruimen;
~ il sangue, het bloed zuiveren; II ~si,
vr zich reinigen, zuiveren, ontlasten, bevrijden; '" zich ter purge stellen, zich
rechtvaardigen;
purgeercn, een purgeermiddel innem(n.
purgatamente, avv zuiver, onberispelijk.
purgatezza, I zuiverheid, onberispelijkheid.

-r

-r

-r

purgatlvo, agg tui verend, reinigend, pur"
geer-; II sost m purgeermiddel.
purgato, p pass & agg gereinigd, gezuiverd
(van fouten); gekuischt.
purgatore, m zuiveraar, reiniger; wolwasscher; zuiveringsreservoir voor regenwater.
purgatorlo, I agg rcinigings-, zuiverings-;
zoenend; II sos! m vagevuur; fig pijn,
kwelling; afvoerkanaal, goot.
purgatura, I afval, vuil; vuiligheid; afvoel'stoffen.
purgazlone, t reiniging, zuivering; loutering;
!'l purge, zuivering van schuld;
purgatie, purgeerkuur; purgeermiddel; purgazione delle donn", maandelijksche zuivering der vrouwen; ,...., delle ipoteche, aflossing van hypothekcn.
purgo, m wolwasscherij; openbare waschplaats, bleekerij; mettere in ~ una nuava,
een bericht eerst door bewijzen bevestigd
willen zien.
[teren.
purlficamento, m het zuiveren, klaren, loupuriflcare, I vt zui vercn, klaren, louteren;
"""'-' una notizia, CC'll bericht verbeteren;
II r-...ITsi, vr zich reinigen, zuivcren; rein,
zuivcr worden.
puriflcativo, agg zuiverings-, rcinigings-.
purlficato'lo, m RK kelkdoekje.
purlflcatore, I m ~trice, I reiniger, zuivcraar; II agg loutcrcnd, reinigcnd.
purlflcazlone, I zuivering, loutering, reiniging; klaring (v. wijn); eerste kerkgang
eener kraamvl'ouw; la P,...., (della lIIadonna), RK Maria-Lichtmis.
purlsmo, m purisme; overdreven (zucht
naar) taalzuiverheid.
purlsta, m purist, taalzuiveraar.
purlta, I zuiverheid, reinheid, kuischheid.
purltanlsmo, m leer der puriteinen; strengheid van zeden.
purltano, m puritein, rechtgeloovig presbyteriaan in Engeland; lig ijveraar voor
reine zeden; F brave Hendrik.
puro, agg zuiver, rein, onvervalscht, onvermengd; cavallo di ~ sangue, volbloed;
matematiche pure, pi zuivere (niet toegepaste) wiskunde; monarchia pura, absolute monarchie; ,...., di ogni peccato, vrij
van aile zonde, smet; una pura ragazza,
een rein, onschuldig meisje; pura inven-.
zione, cen puur verzinsel.
purpu'reo, agg purperen.
purtroppo, avv zie pur troppo onder pure.
purulento, agg
ctterend, etterachtig,
etter-.
purulimza, f
ettering, etterigheicl.
pus, m
Etter.
puslIla'nlme, I agg kleinmoedig, lafhartig;
II sost m kleinmoedig mensch, bloodaard.
puslIIanlmlta, t lafhartigheid, kleinmoedigheid.

-r

r
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quadramento

pusillo

puzzeretlo, m onaangenaam luchtje.
puzzo, m stank, vieze lucht; ,...., di rinehiuso,
muffe karnerlucht; fare un ,...., di ... , cen
groot rnisbaar rnaken over ....
pu'zzola, f .ft<. I bunzing; 2 500rt groote micr;
~ Afrikaantje; stinkende plaats, stinkgat.
puzzollmte, agg stinkEnd; walgeIijk, afkeerwekkend, vuiI.
puzzone, m stinkerd.
puzzore, m zie puzzo.

pusillo! agg klein, gering; kleingeestig, enghartlg.
pu'stola, f
etterpuistje, zweertje; pustole,
del vaiuolo, pi pOkblaasjes.
pustoloso, agg met blaasjes, puistjes bedekt,
pUistig.
puta, putacaso, gesteld dat, ingeval.
putatlvamente, avv veronderstellenderwijs,
op vermeende gronden; naar vermeend,
verondersteld wordt.
putativo, agg vermeend, verondersteld, gewaand; matrimonio ........" ongeldig, maar te
goeder trouw gesloten huwelijk.
putente, p pres stinkend, kwalijk riekend.
pu'tido, agg stinkend.
Putifarre, m Potiphar.
putlferlo, m onbehoorlijke scheldpartij, ka- q, m & f q (s1'r. uit koe of kw).
qua, avv hier; hierheen; ,...., il ealamaio, hier,
baal, spektakel, schandaa!.
met den inktkoker; Pierino"""/ kom hier,
putire, vi stinken, kwalijk rieken; walging
Pietje!son,...,io, ik ben erook nog; vien',...."
opwekken.
kom hier; eeeo ,..." hier is het;,...., mtro,
putredine, f rotheid, bedorvenheid, rotting;
hier binnen; ,..., giu, hier bene den; ,....., e la,
(staat van) ontbinding; jig zedelijke behier en daar; gira ,...., e la, hij loopt he en en
dorvenheid.
,veer;
piu ~, meer hierheen;
SU, hier
putredlnoso, agg rot, rottig, rottend.
boven; verso .-., hierheen, naar bier; di "'-',
putrefare, I vt doen (ver)rottcn; II ~rsi, vr
I in deze wereld; 2 hierheen; 3 aan deze
rotten, verrotten, in ontbinding overgaan.
zijde; prenda di "", signore, sla dezen weg
putrefattl'blle, agg aan bederf onderhevig,
in, mijnheer; ~ di la, in de andere wereld;
voor verrotting vatbaar.
di ,..., e di la, I hier en hiemamaals; 2
putrefattlvo, agg rotting bevorderend.
hier en daar; 3 aan beide zijden, over en
putrefatto, p pass & agg verrot.. Dt; beweer; in ,..." I naar dezen kant hier heen;
dorven.
hierlangs; 2 tot heden, tot op dezen dag;
putrefazlone, f verrotting, rotting, ontin ,..., e in za, hierheen en daarheen; da un
binding.
mese in ,..." sedert een maand; da quando
putrescente, agg rottend, in ontbinding
in,...,l sinds wanneer?; di piu in,...." sedert
overgaand.
lang; in ,..., addietro, kort geleden, sinds
putresci'bile, agg voor verrotting vatbaar.
kort; non farsi ne in ,...., ne in la, ergens
putridlre, vi rotten, verrotten.
niets om geven.
putrid Ita, t rotheid.
qua'cchero,
qua'cquero, m kwaker.
pu'trldo, agg rottend, verrot, rot; febbre puqWlderletto, m ckselstuk, zweetlapje, soustrida, l' rotkoorts.
bras.
putridume, m rottend, bcdorven voorwerp;
hoop rottende stoffen; fig zedelijk bederf, quaderna, I opzet (of winst) op vier nummers in de loterij.
rotheid.
putrila'gine, f verrotte, in ontbinding over- quaderna'ccio, m kladboek, aanteekenboek.
quaderna'rlo, I agg door vier declbaar, viergegane stof.
tallig; II sost m vierregelig vers.
putrlre, vi rotten, verrotten.
quaderno,
m schrijfboek, schrift; katem,
putta, I f meisje; lichtekooi; 2 ~ ekster.
katemtje (6 velletjes postpapier); afle.veputtanella, f ~ waterhoentje, kleine ra!.
ring; dubbele vier (in 't dobbelspel); vlCr:
puttino, m knaapje; plafond-engeltje, enkant stuk land; ~ di cassa, kasboek; ,...., d~
geltje.
fog Ii, een boek papier (25 vel); ,...., memoI putto, m knaapje; plafond-engeltje, enriale, notitieboekje.
geltje.
[gemeen.
2 putto, agg schaamteloos, ontuchtig; veil, quadra, f III offertafel, offerplaat; 4- vierkant zeil; dar la ,...., a uno, iem. beetpuzza, f stank; rottende stof, etter.
puzza'ccio, m vuile, walgelijke stank.
nernen.
puzzacchlare, vi een weinig stinken.
quadra'ccio, m slechte schilderij.
puzzare, vi stinken, kwalijk rieken; ,..... di, quadragena'rio, I agg veertigjarig, veertigruiken naar; ~ d' eresia, naar ketterij
daagsch &; )I sost m veertiger.
rieken; ~ d' inehiostro, naar inkt ruiken, quadragesima, t eerste Zondag in de vasten.
onbetaald zijn; non ,...." zeer gelegen, van 'quadragesimale, agg Vasten-.
pas komen; gli puzza il fiato, hij stinkt uit quadfagesimo, agg veertigste.
zijn adem.
quadramento, m zie quadratura.
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quadrangolare, agg vicrhoekig.
[kig. quadrilione, m quadrilliocn, roOD billioen.
quadra'ngolo, I m vicrhcek; II agg viuhoc- quadrilungo, I agg langwcrpig vierkant; II
quadrante, m kwadrantO; wijzuplaat (v.
sost 1n langwerpige vicrho~k.
uurwerken); OJ kleine Rom. munt; ~ quadrimestrale, agg viermaandelijksch; van
solare, zonnewijzer; parare lino all' ultimo
vier maanden.
"'-', tot op den laatsten stui vcr bctalen. quadrimestre, m tijdvak van vier maanden;
II agg viermaands-, vier maanden oud.
quadrare, I vt in vierkantsvorm brengcn;
vierkant maken, den vlakteinhoud be- quadrino, m vierhockige tegel; vierhoekig
palen; een getal in 't quadraat hrengen;
lig passend, geschikt maken; II vi passend, geschikt zijn, goed staan, overeenkomen.
quadratamente, avv multiplicare ~ un numero, een getal met zich zelf vermenigvuldigen, in 't quadraat verheffen.
quadratino, m vierkantje; vierkant (v. zetters).
quadrato, I p pass & agg in 't vierkant gebracht, tweedemachts-, vierkants-; vierkant; denti quadrati, pi voortanden (v.
paard); ,...., nella mente, verstandig, helder
van geest; numero ~, vierkant, tweedcmacht; radice quadrata, vierkantswortel;
spalle quadrate, vierkante, breede schouders; voce quadrata, sterke stem; II sost m
quadraat', vicrkantO; tweedemacht; X
carre; vierkant stuk land; blok (huizen);
formare il ~, X carre formeercn.
quadratura, I quadratuur, verandering in
een vierkant, bepaling van den vlakteinhoud; .6. vooraanzicht van gebouw;
vierhoekig yak in zoldering; i.1 quadratuur v. e. planeet; romp (v. paard 01 os);
quadrature, pi wijzerwerk (v. klok); la ~
del circolo, de quadratuur van den cirkel;
lig iets onmogelijks.
quadrella, I ~ grove vijl.
® quadrello, m (Pi: quadrelli & quadrella, I)
zware, vierkante pijl; vierk. naald, paknaald; vierkante bout; vierkante baksteen
&; ~ lang cypergras.
quadreria, I schilderijenverzameling.
quadretto, m schilderijtje; klein vierkant;
vakje op schaak- 01 dambord; vierkant
steentje.
quadri, m pl ruiten (in 't kaartspel); zie
quadro.
quadriennio, m tijdvak van vier jaren; vierdejaarsstudent.
quadriforme, agg in den vorm van een vierhoek, vierkant.
quadrifronte, agg met vier zijden.
quadriga, I OJ quadriga, wagen met vier
paarden naast elkaar; vierspan.
quadri'gJia, I quadrille (dans, muziek); afdeeling van vier tournooiridders; groep
van vier carrouselruitCr5; vestito a quadriglie, geruit stuk k1eeren.
quadrigliati, m pi quadrille (kaartspel);
staffa a ,...." geruite stof.
quadrila'tero, I agg vierzijdig; II sost m vierhoek.
lTALIAANSCH.

yak (in parkctvlocr &).

quadrinomio, m vierterm (in de algebra).
quadripartire, vt in vieren verdeelen.
quadripartizione, I verdeeling in vieren.
quadrisi'ilabo, agg vierlettergrepig.
quadrittongo, m lettergreep van vier klinkers; by. in figliuoi.
quadri'vio, m r quadrivium (= arithmetica,

muziek, meetkunde en astronomic); z
kruisweg.
quadro, I agg vierkant; metro ~, vierkante
meter; radice quadra, vicrkantswortel;
testa quadra, heldere ko1'; rubare a braccia
quadre, alles stelen wat los en vast is;
(prov) chi nasce fonda, non muor ~, wie
als ezcl geboren is sterft niet als paard,
zijn natuur vedoochent men nidi II sost Tn
vierkant, quadraat; schilderij; lijst; vierkant (van vicrkantennet), rnit; veld (van
schaak of dambord); vierkant venster of
luchtgat; vensterruit; vierkant tuinbed at
stuk bouwland; vierkant veld in parketvlaer 01 zoldcring; slotgroepecring (op
tooneel); X kader; quadri, pi ruiten (in 't
kaartspel); ~ plastici, pllevende beelden.
quadrone, m groote schilderij; groote vierkante stcenplaat, plavci; fakkel (van wit
was); grove linnenstof.
quadrotti, m pi dubbele vier (in 't dobbelspell·
quadru'cc!o, m kJeine vloertegel.
quadru'mane, agg l!1. vierhandig (aap).
quadru 'pede, I agg .e.. viervoetig; II sost m.
viervoetig din.
quadruplicare, I vt met vier vermenigvuldigen; ·11 ~si, vr zich verviervoudigen,
viermaal grooter worden.
quadru'plice, agg viervoudig.
qua'druplo, I m viervoud; II agg viervoudig.
quaentro, avv hier binnen.
quaggiu, & ® quaggiuso, avv hier benedm:
hieronder.
qua'glia, I 3t kwartel; re di quaglie, 3t kwartel koning, spriet.
quagliare, vi & ~rsi, vr stollen, stremmen.
qualche, pron eenig,' een of ander; eenige,
sommige; mi dia ~ acconto, geef mij ietsop afbetaling; tra ~ ora torneto, ik zal
binnen eenige uren terugkomen.
qualcheduno, pron iemand.
qualcosa, pron iets, het een of ander; tanta
per far "'-', aileen maar om iets te doen.
qualcuno, pron icmand.
I
quale (voor mcdcklinhrs: qual), (Pi:
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quale
'/>fan rei. welke.
dewelke, die. dat; II pron interrog .• welke,
welke, wat; qual e quell' animale. wat
is dat voor een dier; nan so ...... sia ne &ome
si chiami. ik weet nict wat het is noch hoe
het heet; III pron dem ................... de een .. .
de ander ... ; etale ......iol· hodeUo, 'tiszooals
ik het geze;fd heb; qual il padre tal il figlio.
zoo de vader. zoo de zoon; tale e ....... juist
quali. quai. qua')

zoo. op dezelfde wijze; in onveranderden
toestand. in denzelfden staat.
2 quale, m het hoe; fo pi", conto del......, che del
quanto, ik let meer op de hoedanigheid
dan op de hoeveelheid; per La quale, uitmuntend, zooals het behoort; fatsoenlijk.
quall'flca, f zie qualilicazione.
quallflca'blle, agg bepaalbaar; nader aan te
duiden, te noemen.
quallflcare, I vt aanduiden, een hoedanigheid toekennen; toeschrijven; betitelen,
noemen; gli aggeUivi qualilicano Ie cose. de
bijvoegl. naamw. duiden de eigenschap
der dingen aan; II ......,ysi, vr zich laten omschrijven (aanduiden); genoemd, omschreven worden; come si lJ.ualifica la sua
condoUa? hoe zal men ziln handelwijze
noomen?
quallflcaUvo, agg bepalend. de (een) hoedanigheid uitdrukkend.
quallflcato, p pass & agg genoemd. aangeduid, bepaald; geschikt. passend, bekwaam; lurto "'. '" diefstal onder verzwarende omstandigheden; uomo '"'"', aanzienlijk (zeer gczien) man.
qlillllficazione, f qualificatie. toekenning van
een hoedanigheid; benaming. betiteling;
'" verzwaring (van een misdriji).
quallta. t kwaliteit; hoedanigheid; waardigheid. rang. aanzien; titel; aard, soort;
persona di '"'"'. persoon van stand. aanzienlijk pcrsoon; '"'"' del vivere. levenswijze; di prima '"'"', van de eerste. beste
kwaliteit; di '"'"' che ...• zoodanig. dat ....
qualltatlvo, agg de hoedanigheid betreffend.
qnalitatief.
qualmente, avv hoe. op welke wijze.
qualora, avv zoo dikwijls also telkens wanneer; lngeval dat; wanneer.
quaIs Isla, qualslvoglla, pron wie ook. welke
oOk; wat ook; hoe ook.
qualunqu~, pron (indec/) ieder. elk; wie ook.
wat ook; de cen of ander; '"'"' cosa. wat ook;
alles; in '"'"' modo. op welke wijze ook; op
de een of andere wijze; '"'"' uomo. wie ook.
wie het ook zij; uomo ....... de een of andere
man; ...... volta. telkens. telkenmale.
qualvolta, avv wanneer. als; ogni ....... telkens
wanneer.
quamocrltto, ni ~ kardinaalsbloem.
qua'mquam, m stare sui ....... zichzeerernstig.
deftig voordoen.
quando, I avv & cong wanneer, indien, als;

quaresima
tOf"n; door. dewijl; "'"-' verrai da me? wanneer komt ge bij mij? eravamo tutti atavola
...... venne I' amico, wij zaten juist allen aan
tafel. toen onze vriend binnenkwam; .........
'"'"' .... nu ecns ... dan eens ... ; a '"'"' a· ......, (of
di ...... in ......,). van tijd tot tijd, soms; quand'(lnche of - pure. wanneer ook al; al zou
ook; wanneer slcchts; '"'"' c~e 110 of '"'"' no.
zoo niet. ingeval van niet; II sost m het
wanneer; het oogenblik. het tijdstip.
quantlta, t ho"veelh~id. mE'nigte. aantal.
grootheid; - del suono. hoogtc van den
toon; in - . in grootc hoeveelheid. in
mcnigte.
quantitativo, agg wat de hoeveelheid betreft. quantitatief.
quanto, I num hoevec1; quanti sono? hoeveel
zijn err tutti quanti sona cattivi. allen, die
er zijn. zijn slecht; quanti n'abbiamo oggi
del mese. den hoevcelsten (van de maand)
hebben we vandaag? a ....... ? of per '"'"'? vool'
hoeveel? a - si venda oggi il grano? hoe
duur is tegenwoordig het graan? di - ... ,
di tanto .... zooveel als .... zooveel...; con-,
zooveel als el' maar was. zooveel als hij
had; met alles \Vat el' bij behoort; II avv
hoe groot. hoezeer. hoe. hoeveel; '"'"' ;:osta?
hoeveel kost het? da '"'"' ho potuto comprendere. vool' zooveel ik heb kunnen begrijpen; tanto ... -.... evenals. zoo goed
also zoowel als; studia tanto it canto quanto
it disegno, hij stlldeertin zang zoowel als in
teekenen; son galantllomo '"'"' lui, ik ben
een fatsoenlijk man evenals hij; non
tanto ... - ancke. niet aileen ... maar ook;
'"'"' a (of in - a). wat betreft; in - a lui,
wat hem betrefL; per '"'"'. ofschoon. hoewei; hoezeer ook; - prima. zoo spoedig
mogelijk; _ maio in den hoogsten graad.
zooveel mogelijk; tanto 0 '"'"'. zie tanto; in
'"'"' che. wijl. omdat.
quantunque, ;:ong ofschoon, alhoewel; hoe·
zeer ook; hoeveel.
quaranta, num veertig.
quarantamlla, num veerligduizend.
quarantano, agg ~ in veertig dagen groeiend.
quarantena, f veel'ti!\tal (dagen. jal'en &); J,.
quarantaine.
quarantenne, agg veertigjarig.
quaranteslmo, num (& m) veE'l'tigste (gedeelte).
quaranUna, I zie quarantena.
quarantottata, I politiek opstootje (als in
1848).
quarantotto, I num acht en veel'tig; avere
uno a carte -. iem. niet meer kunnen uitstaan; II (sost m) il '"'"'. het jaar 184R.
quare, avv waardool', waarom. weshalve;
non sine '"'"'. niet zonder ool'zaak. reden.
quare'slma, I RK vcertigdaagsche vasten,
vastentijd; fart "', de vasten streng in
acht nemen.

quaresimale

tenpreeken.
gedeelte; ~!1 kwadraat;
kwartier van de maan; verrel (kwart-el);
G- vierde klassc; vicrde wering bij 't schcrmen; J kwarttoon; oliemaat; ~ di vento,
cen aer 32 kOlnpasstreken.
quar.tabuono, quartabono, m ~ winkclhaak;
teekendriehoek.
quartale, m kwartaal; loon van cen vicrde
jaars.
quartana, f T vierdedaagsche koorts.
quartato, agg sterk, vierkant, dik; ~ met
vier kwartieren.
quartetto, m J kwartet.
quartlcelJo, m kwartiertjc.
quartlere, m vierde deel 01 part, kwart;
kwartier (woning, stadswijk; kazerne; van
wapenschild); J, mast met takelagc; oliemaat; hoef van lastdier; hielstuk van
schoen; quartieri (da inverno), Pl X kwartieren, winterkwartieren; ~ generale, X
hoofdkwartier; chiedere ~, kwartier (genade) vrageu; da.r,-...." I illkwartierell, huisvesten; 2 X kwartier, gcnacle schenken;
dar tavola e ~, kost en inwoning geven.
quartlermastro, m X & J, kwartiermeester;
officier van administratie.
quartlna, 1 vierrcgelig vcrs; kwart schrpel
(korcnmaat).
quartlno, m J kleinc klarinct; kwartfIeschje, kalkoentje.
quarto, I num vierde; II sost In vierde, vicnle
gcdeelte; kwartier (uurs, van de maan,
van wapenschild); kwart schepel (korenmaat), kwart okshoofcl; voet, vierde deel
(van stnk sJachtvee); zijkant van paarclehod; J, wacht; J kwartmaat; kwartnoot;
i quarti, pl de panden van een j as of rok;
~ de vier kwartiercn; libra in~, bock in
quarto (formaa t); - ti' ora, kwartier; essere
tii - , J, op wacht zijn; sana Ie due e un-,
't is kwart owr twee; la luna ita latta il
primo - , de maan is in het cerste kwartier; mandare in quarti un condannato, QJ
('('n veroordeelde vierendeelen; il teno
il ~, deze en gene; III avv ten vierde.
quartodecimo, Hum veertiende.
quartu'cclo, m maat: 'I .. van een sch~pcl 01
'Is van cen fiasco, flesch.
quartu'ltimo, agg op vier na de laatstc.
quarzo, m kwarts, bergkristal.
quarzoso, agg kwartsachtig.
quasi, aV'o bijua; ongeveer; al~of; als, dan
(in ver,;elijkingcn); ~ ~, is cen versterking van ~; ~ contratto, stilzwijgencl
contract; ~ delitto, onopzettelijk misdrijf;
e ~ latta, 't is bijna gerccd; e grande (Piu
grande) - lui, zij is evengroot als hij
(grooter dan hij); e ~ ceria? is het dan
zoo goed als zeker: e senJa ~, 't is be-

quarta, I vierde

quegli
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quareslmale, I agg de groote vasten betreffend, vasten-; II sost m verzameling vas-

s1ist zeker; sarebbe ~ ~ tneglio, het zon
haast bcter (zoo) zijn.
quasimente, avv bijna, zoo goed also
Quasl'modo, m Qnasimoclo, eerstc Zondag
na Paschen.
qua'ssla, I ~ kwassiehout, bitterhout.
quassu, 0 ql1assuso, avv hier boven, hier op.
quaterna'rlo, I agg quaternair (tijdperk der
aardformatie); II sost m kwatrijn, quatrain, vierrcgelig verso
quatrlduano, agg vicrdaagsch.
quattamente, avv sluipend, zacht, gcbukt.
quatto, al!;g gebukt, zacht, slnipcnd, wcggedoken.
quattoni, avv gebukt, gehurkt.
quattordlcesimo, num veertienc1e.
quatto'rdicl, num veertien.
quattordlcenne, agg veertienjarig.
quattrlna'lo, 11> rijk, welgestelcl mensch; F
gPldzak.
quattrlnello, 1n kleine som, beetje geld.
quattrino, m QJ kleine oud-Toscaansche
munt; quattrini, pi geld; corio a quattrini,
slecht bij kas; uomo tii molti quattrini, rijk
lll('nsch; non aver un quattrin di giudi1io,
geen grcintje gezond verstand hebben;
dare in un ra-J, zeer juist schieten; non
essere in quattrini, geen gelcl hebben, niet bij
kas zijn; far ballareunosurun~,ifom. naar
zijn pijpen laten clansen; pagare lino a un
_, tot op d~n laatstcn cent betalen; slar
a quattri1! conti, op de kleintjes moeten
passen; (prov) risparmiato due volte
guatiagnato, gespaard geld is het eerstc
verdicnd; chi non islima un ~ non 10 vale,
wie 't klein(' niet spaart is 't groote niet
waard; a ~ a ~ si fa il fiorino, elken dag
een <lraadj(' is cen hC'lndsrllollw in 't jaar;
i quattrini sana 101ldi, geld rolt.
quattro, ,,1<11> vier; andare in ~, op handcn
en voctCIl gaan; lar ~ passi, cen paar
stappen doen, cen wandclingetje maken;
fermar .. i (of mettersi) a ~, plotseling blijven staan (v. paard); fig stijf blijvPll
staan op; lcvatcvi ~ passi, ga cen heetje
op zij; a ~ a~: vier aan Vi£'f, met vieren;
a quattr' occhi, onder vier oogen; in
C
quattr' otto, in Ctc'n oogwenk; in ('en wip;
(prov) non dir ~ se ttt non Z'hai nel sacco,
men moet de lmid niet verkoopcn, voor
men den beer geschoten heeft.
quattrocchi, m indect 1- brilcend; F brillef'"oo..,I

man.

quattrocentesimo, nUIn (& m) vierhonderdste
gec1eelte.

quattrocento, nUIn virrhondercl; II (sostm) it
'""', de I.5e eeu\v.

quattromila, num vierduizend.
quattropiedi, zic quadrupede.
quattrotempora, t pZ RI< Quatertemper.
queg\i, quei, que', pron dim beteekenen hctzclfde als quello of coltti inz. in den eerstcn
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naamv. enkelv. en meerv. (ze worden
aIleen mannelijk gebruikt): gene, die daarj
degene, hij, zij (Pi).
quelcheslsla, pron wat ook. wat het ook zij.
quella, pron I van quello, die, die daarj una
volta sara ,..." eem; zal het gebeurenj in
,..., che, terwij1.
quello, pron dim gene, die, datj degene, hij
diej hijj dat, wat, hetgene; quel di altrui
of....., degli altri, het g08d van anderen;
queUi di chiesa, de gef'stelijken; queUi di
stamperia, de werklieden der drukkerij;
....., la, die daar; dat daar; a q!tel mo', zoodanig, in dier voege; in quel ehe ... , terwijI; per ,..., che, in aanmerking genomen;
overeenkomstig; volgensj questo e ,..." deze
en gene; e ftnO di queUi sciocc/Zi, hij behoort tot die (de) dwazen, sukke1sj ,..., e
un uomo da non ci bazzicare, 't is een man
om niet mee om te gaan; 1wn ePi" ....." hij
is niet meer de oudej larne di quelle, domme ding-en doen; rimanere come ,..." met
leege handen blijven, teleurgeste1d worden.
querce, I ~ eik, eikeboom; eikenhoutj lar
....." zie querciuolaj (prov) al primo colpo
ncm cade Ta....." Keulen en Aken zijn niet
op een dag gebouwd.
querceto, m eikenbosch.
quercia, I ~ zie queree.
quercino, agg ~ eiken-.
quercione, m ~ zeer groote, omle eik.
querciuola, f ~ jonge eik; lar ....." op zijn
hoofd staanj over den kop (faiIliet) gaan.
quercluolo, m ~ jonge eik; akkermaalshout,
eikenhakhout.
querela, f klacht; w"eklachtj t't aanklachtj
dar ,..." a qd, een aanklacht tf'gen iem.
indienen.
querelante, I p pres & agg aanklagend; II
sost m aanklager, klager.
querelare, vt aanklagen.
querelato, m aangeklaagde, bcklaagde.
querelatorlo, agg scritto ,...", t't schriftelijke
klacht, klaagschrift.
querimonla, f geklaag, geweeklaag, gejammerj klacht.
querulo, agg klagend, weeklagend, jammerend.
quesito, I m (wetenschappelijk) vraagstukj
vraagj II agg gevraagd; gezochtO; bij de
haren erbij gesleept.
questa, pron t van questo, deze, ditj deze hier.
questi, pron pi van questo deze.
questiona'bl\e, agg betwistbaar, bestrijdbaar.
questlonare, vi twisten, strijdvragen opwerpen, een twistgesprek voeren.
questlona'rio, m vragenboek, vragenlijst.
questione, t vraag, strijdvraagj vraagstuk,
twbtpunt, geschilpunt; kwestie; t't procesj strijd, woordenstrijd, twistj la cosa in
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,...", de zaak in kwestie, de hangende zaak;
la,..", d' Oriente, het Oostersche vraagstuk;
questioni teolo~iche, pi godgeleerde strijdpuntenj questioni di lana caprina, pi nutteIooze twisten, twisten om niets, om's
keizers baard; esser ,..., di qc, sprake
(kwestie) zijn van, gaan omj pende la ,..."
het pToces is hangende.
questo, pron dim deze, ditj degene, hetgenej
,..", emio padre, dit is mijn vaderj questa eTa
carta, hier is het papier; queste sono Ie
penne, hier zijn de pennenj son contento
di ,...., eke I/O, ik ben tevreden met datgene
wat ik heb; quest' altro, de volgende,
eerstvolgende; a~, I tot hiPr,Ctot op dit
punt; 2 aan dit teeken, hieraan; To riconobbi a ,...", hieraan herkende ik hem; con
,..." dit zeggendej con,...., se 1M and,), met
deze woorden ging- hij heen; eon,..., ehe ... ,
op deze voorwaarde, dat ... ; in,....., of Ira,...,
of in ,..., a of in ~ mentre of in ,..., mez~o
of in ,..." trattcmpo, intusschen, ondertusschen, inmidde1s, in dien tusschentijdj
per ,...", derhalve, om die reden.
questore, m IJJ quaestor (bij de Rom.)j penningmeester, thesaurier, schatmeester;
hoofdcommissaris van politie.
questua, I het bede1en, het ophalen van
levensmiddelen & (door bedelmonniken &).
questuare, vi aaImoezen ophalenj bede1en.
questura, t IJJ questuur, ambt, woning, kas
van questoTj penningmeesterschap, rentmeesterschapj commissariaat van politie,
politiebureau.
questurlno, m P politieagent.
quetare, & zie quietare &.
queto, & zie quieto &.
qui, avv hierj hierhcen; nUj badi ,....." let hier
goed Opj ,..." non c' e cre redire, hier valt
niets tegen te zeggen; qui giace, hier Iigtj
vieni ,..." kom hier; di ,....." van hier (af),
van nu afj di ,..." a otto giorni, heden over
acht dagenj di ,..." innanzi, van nu af, in
den vcrvo!g-ej di ~ a Ii, van hier tot daar;
di ,..", a poco, binnenkort; inlino a ,....., of
insino ,...." tot nu toe; ,..., per ,..." terstondj
,..." stesso, hier op deze plaats.
quia, I avv waaromj II sast m het waarom,
de redenj stare al - , zijn yerstand gebruiken, naar rede luisterenj vcm:re al ,..."
tot de hoofdzaak komen.
quid, 111 het waarom; ad ,..",} waartoe dient
.het? un ,.."" iets.
qulddlta, f we zen, begrip (eener zaak).
qulddltatlvo, agg wczenlijk.
qUiescente, agg rustend, in toestand van
quiescenza, I rust, pensioen.
[rust.
qUietamente, avv rustig, kalmj zachtjes.
quietanza, t kwitantie, kwijtbrief, ontvangbewijsj schriftplijke terugneming eener
aanklacht.

quientanzare
quletanzare, vt voor voldaan teekenen, kwiteeren, een kwitantie afgeven.
quietare, I vt geruststellen; stillen, kalmeeren; tevredenstellen; far~, doen zwijgen;
II vi & ~rsi, vr zich geruststellen, tot
rust komen, bedaren.
quiete, f rust, stilte, kalmte; fiR gemocdsrust; verbi di ~, (Gram) wcrkwoorden,
die een toestand van rust uitdrukken.
quletismo, m quietisme.
quietista, m quietist.
quieto, agg rustig, kalm, bedaard, stil,
zacht; omzichtig; strade quiete, pi stille,
rustige straten; vita quieta, rustig, kalm
leven; andare raccolto e ~, voorzichtig en
zacht gaan, loopen.
quietone, 'lit stiekemerd, veinzerd.
qui'lio, m cantare in ~, met een faussetstcm
zingen.
quina'rio, I agg vijftallig; door vijf deelbaar;
II sost m vijflett.ergrcpig vcrs; quinarius
(oud Rom. munt).
quinei, avv van hier, van deze plaats, van
dit punt; daarop; vandaar, daarom; '"
Kiu, van hier naar bene den; ,......,

SU, van
hier naar hoven; I"-.J e quindi, hier en daar;
da,......, innanzi, van nu af;,......, eehe, vandaar,
daardoor komt het dat; stare sui ~ e sui
quindi, zich gemaakt, pedant uitdrukken; se io ~ esco vivo, als ik hicr levend
vandaan kom.
quindeea'gono, m vijfhoek.
quindeeimo, num vijftiende.
quindena, / RK tijdruimte van 14 dagen.
quindi, avv van daar, van die plaats; van
toen, van dien tijd af; fig derhalve, daarom, daaruit; zie ook quinei.
quindicimne, agg vijftienjarig.
quindicesimo, num (& m) vijfticnde (gcdeelte).
qui'ndicl, num vijftien; oggi a ~, vandaag
over 14 dagen.
quindiclna, I vijftiental; vecrtien dagpn,
twee weken; veertiendaagseh loon; nella
seconda ~ del Maggio, in de tweede helft
van MeL
quindleinale, agg veertiendaagsch, tweemaal
per maand.
qulnquagena'rio, agg (& sost m) vijftigjarig(e).
Qulnquageslma, I Zondag voor de vasten.
quinquageslmo, num vijftigste.
quinquennale, agg vijf jaar durend, vijfjarig; vijfjaarlijkseh.
quinquenne, agg vijfjarig, vijf jaar oud.
quinquennio, m quinquennium, tijdvak van
5 jaren.
quinquereme, / QJ galei met vijf rijcn roeibanken.
quinquesi'llabo, agg viiflettergrepig.
quinta, .f l' quint (5e toon van den grondtoon af, E-snaar van viool); vijfde stel-

rabbatuffolare
ling 0/ stoot bij 't schermen; suite van
5 kaarten (in 't spel); coulisse, zijkant van
tooneel; lare qc dietro Ie quinte, iets achter
de schermen, in 't geniep doen.
quintadecima, / essere in ~, vol zijn van de
maan.
qulntale, m quintaal, centenaar (100 K.G.).
quinterno, m sehoolschrift; pakje van vijf
velletjes papier.
quintessenza, f quintes,ens; kern, hoofdzaak, pit, 't voornaamste.
quinteUo, m l' quintet.
quintina, / zie cinquina.
quinto, num (& m) vijfde (gedeelte); Carlo
Q~, Karel de Vijfde; Sisto Q~, Sixtus
de Vijfde.
quintodecimo, num vijftiendc; essere in
quintodecima, vol zijn van de maan.
qulntu'ltimo, agg op viif na de laatste.
qUintuplieare, vt vervijfvoudigcn, vermenigvuldigen met viif.
qui'ntuplo, I agg vijfvoudig; II sost m vijfvoud.
quirinale, agg QJ Quirinaalseh (feest), ter eere
van Quirinus (Romulus).
Quirinale, m Quirinaal, koninklijk paleis te
Rome.
QUirino, I m QJ Quirinus (Romulus); II agg
Quirijnsch; collis ~, Quirijnsehe heuvel.
QUiritl, m pi QJ Quiri ten, burgers van Rome.
quisito, m zie quesito.
quisqui'lIe, of quisqul'gJie, / pi kleinighe den, beuzelarij, bagatel.
quissi'mile, m iets dergelijks, ongcveer hetzelfde, iets dat crop gelijkt.
qUistione, / zie questione.
quitanza, f zie quietanza.
quivl, avv daar, op die plaats; di ~, van
daar; van toen.
quondam, agg wijlen; voormalig; il ~ duca
di ... , de voormalige hertog van ....
quota, f aandeel, bijdrage.
quo tare, vt ieders aandeel; bijdrage bepalen;
aanslaan; eotiseeren.
quotidianamente, avv dagelijks, elken dag.
quotldiano, agg dagelijkseh; giornali quotidiani, pi dagbladen; pane ~, dagelijksch
brood.
quotitit, f quotiteit, aandeclsverhouding.
quo to, quoziente, m quotient.

R.
r (spr. uit: eyre) m & I r; R = reale, koninklijk; PR = poste reale, koninklijke
post.
raba'rbaro, m ~ rabarber.
rabattino, m voordeeltjesjager, winstbejager.
rabballinare, vt inpakken.
rabbatuffolare, vt door elk. gooien; tot een
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bal tezamen knijpen; r bijeengooien.
rabba'ttere, vi I op een kicr zctten of laten
staan (deuren, vensters); 2 zie defalcare.
rabbeJlire, I vi verfraaien; II ~rsi, vr fraaier,
mooier worden.
rabberciare, vi oplappen, opflikken; verstellen; fig samenflansen (verzen &).
rabberciatura, f het oplappen, verstellen.
rabbi, m rabbi, rabbijn.
ra'bbia, I (honds)dolheid, watervrees; razernij, woede; la ~ delle onde, de woede,
het geweld del' golven; lar~, tot woede
prikkelen, woedend, dol makcn; lar Ie
rabbie, ondeugend zijn (kindercn); scoppiare di ~, barsten van woede.
rabbi'nico, agg rabbijnseh.
rabbino, m rabbijn.
rabbiosamente, avv woedend, razend, dol.
rabbiosetto, m kleine driftkop.
rabbloso, agg dol, razend, woedend, driftig;
F overmatig, buitensporig; cane ~, dolle
hond; cupidigia rabbiosa, razend, dol verlangen; fame rabbiosa, geeuwhonger.
rabboccare, vi tot aan den mond, den rand
vullen.
rabbonacciare, I vi kalm, rustig worden,
bedaren, gaan liggen (wind); II ~rsi, vr
zieh wedel' verzoenen.
rabbonire, I vi doen bedaren, geruststellen,
kalmeeren; II ~rsi, vr bedaren, tot
'kalmte komen.
rabbreviare, vi (wcder) verkorten.
rabbriccicare, vi oplappen, verstcllcn.
rabbrividire, vi rillen.
rabbruscare, vi duister, donkcr worden, betrekken (van het weer); fig cen boos gezieht zetten; comincia a ~, de lueht betrekt.
rabbruscato, p pass & agg betrokken (lueht),
bewolkt; verdrietig, zwart (gezicht).
rabbuffamento, m vcrwarring.
rabbuffare, I vi in verwarring, wanorde
brengen; II ~rsi, v recipr elkander in de
haren vliegen, plukharen.
rabbuffo, m uitbrander, berisping.
rabbuiare, vi & ~rsi, vr donker, droevig
worden, versomberen.
rabdomanzia, f wichelarij met roeden, zoeken van bronnen, begraven sehatten &
met de wichelroede.
rabescame, m arabeskenwerk.
rabescare, vi met arabesken versicren.
rabescatura, I versiering met arabeskell.
rabesco, m arabesk(e); rabeschi, PI gekrabbel, onleesbaar sehrift.
rabicano, m roodschimmel.
rabino, agg F opstuivend, opvliegend om
niets.
ra'bula, f slcehte advocaat, wetsverdraaier.
raccapezzare, I vi iets met moei te bijeenzoe ken, overal snuffelen, opzoeken, bijecnscharrelen; begrijpen; II ~rsi, vr zijn
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wcg vinden; non 1IIi ci raccapezzo, ik kan
cr niet uit wijs worden.
raccapricce'vole, agg ontzettend, ijzingwekkend.
raccapricciamento, 111 rilling, huivering.
raccapricciare, I vi rillen, sidderen van angst
0/ ontzetting; afschuw, ontzetting gevoclen; far ~, afschuw, ontzetting verwekken, doen riIlen, de haren te berge doen
rijzen; II ~rsi, vr ontzet, beangst worden.
raccapri'ccio, m rilling, huivering; ontzetting, afschuw, angst.
raccapriccire, vi zie raccapricciare.
raccartocciare, vi oprollen, omkrullen.
raccattare, vi oprapen, opnemen; opriehten
(een persoon die gevallen is); loskoopen;
~ una maglia, een gevallen (brei)steek
opnemen; persona da ~rsi col cucchiaio,
zeer zwak persoon.
raccattati'ccio, m het opgeraapte, gesprokkelde, samenraapsel.
raccattatura, f het oprapcn, sprokkelen,
lezen.
raccenciare, I vi vcrstellen, lapp en (oude
kleeren); II ~rsi, vr zich wat betel' klecden dan vroeger; er weer bovcnop krabbelen of komen.
raccendere, vi zie riaccendere.
raccertare, I vi vergewissen, zeker maken;
II ~rsi, vr zich vergewissen, overtuigen.
raccettare, vi herbergen, opnemen (in zijn
huis); verbergcll.
[ging.
raccetto, m hcrberging, opneming; verberracchetare, I vi tot bedaren brengen (weenende kinderen); II ~rsi, vr rustig worden, bedaren, tot kalmte, rust komen.
racchetta, f raket, slagnet; sneeuwsehoen.
ra'cchio, m verschrompelde, niet rijp geworden druif.
racchiocciolarsi, vr zich oproIlen, ineenkrimpen, ineenhurken; in zijn schulp
kruipen.
racchiu'dere, vi ill-, opsluiten; bevatten, behelzen; ~ il passo, den weg versperren.
racciabattare, vi oplappcn, verstellen.
raccogliere, I vi zamclcn, opvegen, verzamelen; bijeenbrengell; vergaderen; samenvattcll, afleiden, beslui ten; opnemen, oprapen; oogsten; plukken (vruchten); X
samentrekken (troepen); in zich opnemen
omvatten, bevattcn; raccogliamo questa
nolizia con riserva, wij nemen di t berieht
onder voorbehoud op; da lullo queslo si
raccoglie, uit dit alles kan men afleiden;
~ il jiqlo, adem scheppen, diep ademhalcn; ~ il freno, den teugel aanhalcn; ~
il guanlo, den handsehoen oprapen; ~ il
parlo, bij de vcrlossing helpen, verloskundige hulp verleenen; ~ Ie redini del
governo, de teugels van het bewind in
handen nemen; ~ Ie reti, de netten op-,
inhalen; ~ Ie veie, .$ de zeilen strijken;

raccoglimen to
fig den tegenstand opgevenj ,..., i voti. de
stemmen opnemen; ook: de stemmen op
zijn persoon vereenigen; II ~rsi. vr zich
verzamelen. bijeenkomen; zijn gedachten
verzamelen; bevatten. vervat zijn; een
afwachtende. verdedigende houding aannemen (bij 't schermen); ~ ad uno. iem.
naderen.
raccogllmento, 1fT, 't verzame1en. verzamcling. inzameling; opneming van stemmen;
jig stille overpeinzing. inkeer tot zichzelf.
raccogllti'ccio, I agg indcrhaast bijeengebracht. samengeraapt; II sost m samenraapsel, zootje.
raccoglitore, m ~trice, f verzamelaar; plukker; verloskundige; vroedvrouw.
raccoIta, j verzameling; oogst. pluk; oogsttijd; bloemlezing; opneming. ontvangst;
het verzamelen. samenkomen. hcreenigen; caricare a ~. een schip met verschillende goederen of in onderlinge
samenwerking bevrachten; sonare a "'.
verzamelen blazen.
raccoltamente, avv gezamenlijk. tezamen;
fig aandachtig; ingetogen.
[lijk. net.
raccoItino, agg gemakkelijk ingericht. huiseraccoIto, I p pass (v. raccogliere) & agg verzameld. bijeengebracht; vergaderd. vereenigd; dichtbijeenliggend. in elkaar 100pend; gemakkelijk ingericht (huis. kamer); opgenomen. opgeschort (klecren);
opgebonden (haar); fig in zich gekeerd.
ernstig. ingetogcn; gedrongen (stijl);
(Gram) verbonden (tweeklank); II sost m
oogst. opbrengst; verzameling; verzamelopgave. lijst.
raccomanda'blle, agg aanbevelingswaardig.
raccomandare. I vt aanbevelen; op 't hart
drukken; bevestigen. vastbinden. binden
aan; '" una lettera. %I cen brief aanteekenen; II ~rsi. vr zich aanbevclen. iemands
hulp of voorspraak inroepen; aan te bevelen zijn; ~rsi alle gambe. (Scherz) zich
uit de voeten maken.
raccomandata'rio, m persoon aan wien men
iem. aanbeveelt; .t. scheepsagen t.
raccomandativo, agg aanbevelend. aanbevelings-.
raccomandato, I p pass & agg aanbevolcn,
%I aangeteekend (brieven); bevestigd; II
sost m beschermeling; aangeteekende
brief; aangeteekend postpakket.
raccomandatorio, agg aanbevelend; aanbevelings-; lettera raccomandatoria. aanbevelingsbrief.
raccomandazione, f aanbeveling; voorspraak; '{oJ aanteekening (v. poststuk);
lettera di ~. aanbevelingsbrief; fare raccomandazioni. de groeten doen. groeten
zenden.
raccomodare, vt verstellen. herstellen, weer
in orde brengen.

racquet are
raccomodatore,

Versteller; krammer. iem.
die iets weer in orde brengt. oplapt.
raccomodatura, f verstelling. herstelling.
raccompagnare, vt zie riaccompagnare.
racconciamento, m het verstellen. oplappen.
racconelare, I vt herstellen; weer in orde
brengen; \\reer verzocneu, in overeen"
stemming brengen; II ~rsi. vr opheldereno opklaren (van het weer).
racconciliare, vt zie riconciliare.
racco'nelo, agg hersteld. verstcld; gcre('d
gemaakt; in orde.
racconsolare, I vt troosten. opbeuren; II
"'rsi. vr zich troosten. weer moce! vatten.
racconta'bile, agg vertelbaar. te vertellen.
raccontare, vt vertellen. verhalen; '" Ie
novelle. sprookjes vertellen.
raccontatore, m verteller.
raccontatrice, f vcrtelster.
raccontino, m klein verhaal. kort bericht.
racconto, m vcrhaal. bericht; fare un "'. een
geschiedenis vertellen; een bericht mede·
deelen.
raccoppiare, vi zie accoppiare.
raccorciamento, m verkorting. afkorting.
raccorciare, I vt korter maken; II ~rsi. vr
korter worden.
racco'rcio, agg verkort. afgekort.
raccordamento, m raccordement. spoorwegaansl ui ting.
raccordare, I vi I zie ricordare; 2 weder ver·
zoenen; II -.."rsi, vr zich verzoenCll.
raccorre, vt zie raccogliere.
raccosciarsi, vr nederhurken.
raccostare, vt zie accostare en riaccostare.
raccozzamento, m het verzamelen. bijeenbrengen (van troepen); verzoening. toenadering.
raccozzare, I vi zie accozzare; II ~rsi. vr zich
verzamelen. samenkomcn; elkaar onto
moe ten; overeenstemmen. op elkaar gelijken; zich met elkaar verzoenen.
raccrescere, vt zie ricrescere.
Rachele, f Rachel.
racemo, m ~ druivcntros, tros.
ra'chide, f ruggegraat.
rachi'tico, I agg l' rachitisch. aan Engelschc
ziekte lijdencl; verschrompeld (koren); II
sost m lijder aan Engelsche ziekte.
rachi'tide, f
Engelsche ziekte. rachitis.
racimolare, I vi druiven nalezen. kleine
winstjes maken; II vt met moeite bijeenbrengen. verzamelen. bijeenscharrelen.
racimolatura, f nalezing der druiven.
rad'molo, 1fT, druiventrosje. kleine. slecht
volgroeide drui ventros; fig restje, overblijfsel.
raelmoluto, agg trosvormig; met druiven
omkranst.
racquattarsi, vr zich schuil houden. wegduiken.
racquetare, racquletare, vt zie racchetare.

r
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racq'uistare

rado

radlazione, f doorhaling, uitschrapping; uitstooting; aflossing (van hypotheck).
ra'dica, 1 wortel; tandworte!.
radlcale, I agg wortel-; radicaalo, grondig,
volkomen, ingrijpend; quantita,.." wortelgrootheid; segno ~, wortelteeken; II sost
m radicaal (in de politiek); (Gram) wortelwoord, stam; (Chitn) radicaa!.
radlcalismo, In radicalisme.
radicalmente, avv in den grond, volkomen,
radicaal.
radlcamento, m ~ wortelschieting; fig wortel; grondslag, ecrste grond (eener zaak).
radlcare, I vi wortelschieten, gedijcn (planten); II ""rsi, vr zich inwortelen, wortel
schieten, ingang vinden.
radlcato, p pass & agg ingeworteld.
radlcazlone, f het inwortelen, inwortcling.
radicchlella, f ~ sla; molsla.
radi'cchio, n ~ ciehorei, Brusselsch lof.
radlcchione, m ~ boksbaard, gele morgenster.
radice, 1 wortclO; ~ radijs; starn (v. e.
woord); lig oorsprong, uitgangspunt, oorzaak; radici dei capelli, pi haarwortels; ,..,
del dente, tandwortel; un mazzo di radici,
een bosje radijs; ~ seconda (of quadrata),
tweedemachts- 01 vierkantswortel;
terza (of cubical derdemachts-, kubiekwortel; I' umana ~, de eerste menschen.
radicella, radicetta, f worteltje; radijsje.
radlciona, 1 ~ groote radijs; ramenas.
radicona, f groote, dikke worte!.
radimento, m het uitschrappen, radeeren.
radio, m I (Anat) spaakbeen; 2 radium.
radloattlvlta, f radioactiviteit.
radloattlvo, agg radioactief.
radiografare, vt Rontgenopnamen tnaken.
radlografia, f photo met Rontgenstralen.
radlOfono, m 'f draadlooze telefoon.
radl'olo, tn zeeegcl.
radiometro, In [!1 radiometer: graadboog
om de poolshoogte te meten; lichtsterktemeter.
radios cop la, 1 l' onderzoek met Rontgenstralen.
radloso, agg stralend.
radiotelegrafare, vt ... draadloos telegrafeeren.
radiotelegrafia, 1 'f radiotelegrafie, draadlooze telegrafie.
radioterapia, 1 l' genceswijze door de werking van Rontgenstralen.
radltura, 1 radeering, uitschrapping.
rado, I agg wijd uiteenstaand, dun gezaaid;
&).
ijl; los, losgeweven, opengewerkt; wijdradiale, agg radiaal, gestraald, straalsgemazig (net); zeldzaam, schaarsch; basco
wijze; (Anat) ellepijps-.
~, dun, licht bosch; case rade, pi alleenradlante, agg stralend.
staande huizen; pettine ~, grove kam;
radlare, vt ui tdelgen, doorschrappen, doorII (avv) di ~, zeldzaam, zelden; di ~ Ie
halen; uitstooten (uit een vereeniging);
disgrazie vengon sale, een ongeluk komt
aflossen (een hypotheek).
zelden alleen; non di ~, niet zelden.
racqulstare, vt herkrijgen.
rada, 1 4- reede.
radamente, avv zelden; '" seminato, dun gezaaid.
rada'ncla, 1 4- kous, ijzeren ring in een touw.
radazza, 1 4- dweil, (scheeps)zwabber.
radazzare, vt 4- het dek zwabberen.
raddensare, I vt weer verdichten, dichter
maken; II "'rsi, vr zich verdichten, dichter worden.
raddlrlzzamento, m oprichting, rechtzetting;
rechtmaking (v. een straat), vcrbctering
(van een tekst); hers telling (van een dwaling).
raddlrlzzare, I vt in een rechte lijn,in de richting brengen; recht maken; overeind,rechtzetten; fig herstellen (dwaling); weer op
den rechten weg, in 't rechte spoor brengen; de juiste lezing gcven (aan een tckst);
II ~rsi, vr weer ophelderen (het weer).
raddobbare, vt 4- kalfateren.
raddobbo, m 4- kalfatering.
raddolcare, vi zachter worden (het weer);
bedaren, gaan liggen (wind).
raddolcimento, m verzaehting, verzoeting;
verlichting, leniging.
raddolcire, I vt zoet maken, verzoeten; verzachten, stillen, lenigen; wecker maken
(metaal); II "'rsi, vr zachter worden.
raddopplamento, m verdubbeling.
raddopplare, I vt verdubbelen; II ",rsi, vr
zich verdubbelen, toenemen.
radoppiato, p pass & agg verdubbeld; passo
~, versnelde pas.
raddo'pplo, m verdubbeling; korte galop in
twee tempo's; 0°0 double.
raddormentarsi, vr weder inslapen.
raddotto, m plaats van samenkomst; speelhuis, casino.
raddrlzzare, zie raddirizzare.
radente, p pres X bestrijkend, vlakbaan(vuur); luce "', (Pitt) langsglijdend licht.
ra'dere, vt scheren; afschaven, radeeren;
langs iets heenstrijken, even aanraken,
langs scheren; gladstrijken (bovenkant
van korenmaat); il fiume rade proprio Ie
mura della citta, de rivier stroomt vlak
langs de muren der stad;,...", la gente, de
lieden schcren, afzetten; ,...", il lido, 4dicht langs de kust varen; ~ il suolo, met
de voeten dieht langs den grand sehuiYen bij 't loopen.
radetto, agg dun gezaaid, vrij sehaarsch.
radezza, f zeldzaamheid, schaarschheid; tusschcnruimte, afstand (tusschen boomen

radore
radore, m, radura, I zeldzaamheid, spaarzaamheid, dunheid,losheid (van stoffcn),
weefsels); dunne, losse plekken (in weefsels), dungezaaide plekken (op velden);
open plaatsen.
radunamento, m ve1'zamcling; ophooping.
radunanza, I vergade1'ing, bijeenkomst.
radunare, 1 vt vereenigen, verzamclen, bijeenbrengen; II ~rsi, vr zich vereenigen,
vergaderen, bijeenkomen; ophoopen.
radunata, f bijeenkomst; vereenigingspunt;
vcrzamelplaats.
radunato, I p pass verzameld, vergaderd; II
(sost m) i mdunati, pi de vergaderden.
radura, I zie mdore.
ra'fano, m ~ ramenas.
raffa, t zie f·ulla.
raffa'ccio, m bitter vcrwijt, berisping.
raffaellesco, agg in den stijl van Raphael.
Raffaello, m Raphael (aartsengcl; schilder).
raffazzonare, I vt in der haast optooien, zoo
goed mogelijk opsieren; lig verbeteren,
doorzien (verzen); II ~rsi, vr zich 01'knapp en, bete1'e kleeren aantrekken.
raffazzonatore, m restaurateur, opfrisscher
(van schilderijen &).
rafferma, I raffermamento, m bevestiging,
bekrachtiging; X reengagement, nieuwe
verbintenis.
raffermare, I vt bevestigen (in een ambt);
bekrachtigen; vastmakcn, bevestigen; ~
un contratlo d'allitto, cen huurcontract
vernieuwen, verlengen; II vi & ~rsi, vr
vast, stijf worden (spijzen bij afkocling);
X zich reengageeren.
raffermazlone, I zie ra/lerma.
raffermo, agg vast, stijf geworden (door afkoeling), afgekoeld; pane ~, oudbakkcn
brood.
rafflbbiare, vt weer. dichtgespen; lig iem.
opnieuw iets toedichten.
ra'ffica, I ..t rukwind, windstoot; stormvlaag
raffldare, vt geruststellen; bemoedigen:
raffigura'blle, agg herkenbaar.
rafflgurare, vt I herkennen; 2 symboliseeren, (zinnebeeldig) voorstellen.
raffllare, vt scherpen, wetten; aanzetten (een
scheermes); afronden (hoeken en randen
van schoenen); afsnijden, gladsnijden.
raffinamento, m loutering, zuivering, raffineering; . fig verfijning; > geraffineerdheid; ~ di malizia, uitgezochte, geraffineerde boosheid.
raffinare, I vt verfijnen; zuiveren, louteren
(metalen); raffineeren (suiker); jig verfijnen, verbeteren; II vi & ~rsi, vr fijner,
zuiverder worden; zich louteren; zich veredelen, zich verdiepen (v. de gecst); dunner spitser worden.
rafflnatamente, avv sluw, geraffinecrd,
doortrapt.
raffinatezza, Iloutering, zuiyering, raffinee-

raganella
ring; lig verfijndheid; hoogste graad.
rafflnato, p pass & agg verfijnd; geraffineerd, gelouterd; uitgczocht; sluw, doortrapt.
raffinato'lo, m louter·, zuiveringsoven, raffincerketel.
rafflnatore, m louteraar, verfijner; suikerraffinadeur.
raffinatura, I 't raffineercn, zuivering, loutering.
raffinerla, I (suiker)raffinaderij.
ra'fflo, m haak (om iets op te halen); mestyork; ralli, pi puthaak; di rifli 0 di ralli,
goedschiks 01 kwaadschiks.
rafflUlre, I vt dichter maken, vaster toehalen; vaster knoopen; nader bijeenplanten, veelvuldig herhalen (bezoeken); II vi
dichter worden; III ,....,rsi, vr opeendringen.
rafforzamento, m versterking.
rafforzare, I vt sterker maken, versterken;
II vi sterker, krachtigcr worden.
raffreddamento, m afkoeling; jig vervreemding, verkoeling (tusschen personen).
raffreddare, I vt koud maken; lig doen verflauwen, geringer maken, laten afkoelen;
II vi kou vatten; III ~si, vr koud worden, afkoelen; lig verflauwen, verkoelen,
verminderen.
raffreddato, p pass & agg verkoeld, afgckoeld; verkouden.
raffreddato'lo, m koeler, koelbak.
raffreddore, m verkoudheid; prendere 1m ~,
een verkoudhcid opdocn, verkouden
worden.
raffrena'bile, agg beteugelbaar, bedwingbaar.
raffrenamento, m beteugeling.
raffrenare, I vt beteugelen; lig in toom houden, betoomen; II ~rsi, vr zich beteugelen, inhouden, betoomen.
raffrenativo, agg beperkend, beteuge1end.
raffrescamento, m verfrissching; afkoeling
(van 't weer).
raffrescare, vi ~rsl, vr koel, frisch worden,
afkoelen; ra/tresca, 't wordt koel.
raffrescata, I afk021ing (van 't weer).
raffriggolare, vi vet doorlaten 01 doorzweeten.
raffrlggolato, m lucht van aangebrand vet.
raffrontamento, m confrantatie; vergelijking.
raffrontare, I vt confranteeren, tegenover
elkaar stellen; vergclijken; II vi & ~rsi,
overeenstemmen, kloppen; gelijk zijn.
raffronto, m vergelijking; confrontatie.
ra'gade, I 1" berst, kloof aan lippen, handen &.
ra'gana, f SJ gehoornde rag, duivelsvisch.
ragan ella, I i!;J goudgrandcl; boomkikvorsch; houten ratel (op Goeden Vrijdag
in de kerken gebruikti'
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ragazza, t (jong) meisje; beminde; F dienstmeisje; ~ invecchiata, oude jongejuffrouw; e sempre ~, zij is nog ongehuwd.
ragazza'glia, f > luidruchtige kinderschaar,
troep kwajongens.
ragazzata, f kinderstreek, jongensstreek; onrijp product, kinderwerk.
ragazzetta, ragazzina, I klein meisje.
ragazzetta'cclo, m kleine, stoute jongen.
ragazzetto, ragazzlno, m kleine jongen.
ragazzo, I m knaap, jongen; jongeling; bediende; ~ da bottega, winkelbediende,
loopjongen; e un buon ~, 't is een goede
jongen, een goede vent; lare a' ragazzi,
zijn woord niet houden, niet betrouwbaar
zijn; sin da ~, van jongs af aan; II agg
lichtzinnig, zonder overleg.
ragazzone, m stevige, stoere jongcn.
ragazzona, f flink, stevig meisje.
ragazzume, m kwajongenstroep.
ragazzuola, j ragazzuolo, m meisje; jongetje.
raggelare, vi & ~rsl, vr (opnieuw) bevriezen.
raggera, f stralenkrans, aureool; RK zon
van monstrans.
ragglante, p pres & agg s tralend; blinkend;
uitstralend (licht, warmte).
ragglare, vi stralen, stralen werpen.
raggiato, p pass & agg uitgestraald; straalvormig.
ra'ggio, m (Pi: raggi & (!) rail straalO;
spaak (v. wieJ); (Anat) spaakbeen; ~
di circonvallazione, X verboden kring (om
vesting); ~ della leva, hefboomsarm; ~
di luce, lichtstraal; ~ del sole, zonnestraal; ~ di speranza, straal van hoop.
ragglornare, v imp dagen, dag worden.
ragglrare, I vt doen draaien, ronddraaien;
fig om den tuin lei den, beetnemen, bedriegen; II ~rsi, vr rondloopen, F om de
zaak heendraaien.
raggiratore, I m bedrieger, onbetrouwbaar
persoon; II agg draaierig, onbetrouwbaar;
politica raggiratrice, PI onoprech te politiek.
ragglro, m draaierij, rechtsverdraaiing, intrige; knoeierij; uitvJuchtje, voorwendsel.
ragglrone, m draaier, onoprecht mensch.
ragglu'ngere, I vt inhalen; bereiken, aankomcn; ~ il lino, zijn doe I bereikc-n; II
~rsi, vr zich weer vereenigen; clichtgaan
(v. wonden).
ragglustamento, m herstelling.
ragglustare, I vt hers tellcn, weer goed, heel
maken; verstellen, lappen; in orde brengen, opruimen; ordenen; verzoenen; II
""Ysi, vr zich verzoenen.
ragglutlnare, vt weer aaneenlijmen, plakken.
raggomitolare, vt weer op een kluwen winden.
raggranchlare, zie aggranchiare.
raggrandlre, zie aggrandire.
raggranellare, vi korrel voor korrel bijecn-

ragionato

brengen; fig cent voor cent opsparen,
bijeenscharrelen (geld).
raggrlcchiarsl, vr inschrompeien, ineenkrimpen.
raggrlcclarsl, raggrlnchiarsl, Vy inschrompelen, ineenkrimpen (van koude); fig zich
inkrimpen, zich kleinmaken (van angst);
zich ineenrolJen (bladeren).
raggrinzare, raggrlnzlre, I vt rimpelen, fronsen; II ~rsi, vr rimpels krijgen, vcrschrompelen; lig kleinmoedig worden.
raggrottare, zie aggrotiare.
raggrovigllare, zic aggrovigliare.
raggruppamento, m samenknooping, samcnballing, ophooping.
raggruppare, zie aggruppare.
raggruppo, m inecndraaiing, samenwikkeling; ophooping; draaierij.
raggruzzolare, vt duit voor duit opsparen,
bijeenscharrelen (een klein vermogen).
ragguaglla'blle, agg vergelijkbaar, te vergelijken.
ragguagllamento, m gelijkmaking, vereffening.
ragguagllare, vt gelijkmaken, vereffenen;
vergelijken; nauwkeurig inlichten; ~ i
conti, $ de posten in 't grootboek inschrijyen.
ragguagllatamente, avv gemiddelcl, het ecn
door het ander; in doorsnede.
ragguagliatlvo, agg vereffenings-, vereffenend.
raggua'gllo, m vereffening, evenmaat, verhouding; vergelijking; nauwkeurig, omstandig bericht; a "" di, in verhouding
van; naar rato van; in vergelijking met.
ragguarde'vole, agg aanzienlijk, belangrijk
opmerkelijk.
ragguardevolezza, t aanzienlijkheid, gewicht, belangrijkheid.
ra'gla, j hars; jig bedrog, misleiding; standje;
acqua di ~, terpentijn.
raglbna'ccla, I mislukt argument, misplaatste opmerking; ongerijmdheid, onzin.
ragionamento, m redeneering; redevoering,
rede; gcsprek.
raglonare, I vi verstandi g oordeelen, redcneeren; spreken, cen redevoering houden;
ecn gesprek voeren, zich onderhouclen
met elkaar; ~ coi ginocchi (con Ie gomita
of coi piedi), F met woorden in plaats van
met bewijzen voor den clag komen; II vt
beoordeclcn, opvatten; motivecren, beredcneercn; ~ it voto, zijn stem toelichten,
motiveeren: III -rsi, vr (!) heeten.
ragionatamente, avv verstandig, redelijk,
beredeneerd.
raglonatlvo, agg zie ragionevole.
raglonato, p pass & agg verstanclig, beredeneerd; toegelicht, gemotivcerd; vorengenoemd.

ragione
raglone, I

rallino

rede, verstand; 2 ® bekwaamheidi 3 billijkheid, rechtvaardigheid,
recht; 4 oorzaak, reden, grond; 5 rede,
gesprek; 6 '" aanspraak, recht (meestal
in 't meervoud); 7 gelijk (altijd enkelvoud); 8 III rechtspraak, rechtszitting;
plaats der rechtszitting; 9 wijze, manier,
aard; 10 rede, verhoudmg; II $ rekening;
12 $ handelszaak, firma; 13 rekenschap;
14 voorwerp, stof, inhoud; esseri di - , pi
wezens, dingen die alleen in de verbeelding bestaan; inversa, omgekeerde
rede, omgekeerde verhouding; libro delle
ragioni, $ grootboek; - di mondo, 's werelds loop, natuurlijke gang van zaken; a
I

ragion di mondo queste si chiamano corbellerie, in gewone taal, in goed Hollandsch, noemt

men

dat

domheden;

ragioni di salute, gezondheidsredenen; sociale, $ (handels)firma; di stato,
staatsrecht; aver - , gelijk hebben; chiedere (of domandare) - , rekenschap vragen; come la - comanda" naar behooren;

zooals 't behoort, zooveel mogelijk; e
bugiardo quanto la ragion comanda, hij
Iiegt of het gedrukt staat; dar - , I gelijk
geven; 2 rekenschap geven; il tempo mi
dara - , de tijd zal mij gelijk geven;
che il colpevole sostenga la pena, 't is billijk
dat de schuldige de straf onderga; lar - a
qd, iem. recht laten wedervaren, hem naar
recht en billijkheid behandelen; lar - di
qc, iets behandelen zooals 't behoort; lar
- di fare qc, van plan zijn iets te doen;
larsi - da se stesso, zichzelf recht verschaffen; farsi una - di qc, zich ergens in
schikken; far valere Ie sue ragioni, zijn
rechten doen gelden; non intendere,..." geen
rede verstaan; lasciarsi governare dalla - ,
zich door het verstand laten lei den;
mutare la - , de firma(naam) veranderen;
rendere "', I recht spreken; 2 rekenschap
gevenj a ,.....", naar verdienste; a r-I di,
(of in - di), naar verhouding van; naar
den maatstaf van; prestare denari a - del
6 procento, geld uitleenen tegen 6"/0; a
buona (of a gran) ,..." met reden, op goeden
grond, met alle recht; a piu lorte - , des
te meer, met te meer recht; con (of di) - ,
naar verdienste, naar behooren; di santa
- , in groote menigte; piove di santa - ,
het regent dat het giet; per che (of per
qual) -P om welke reden? waarom? per
piu ragioni, om meer dan een reden;
senza una buona - , zonder gc1dige reden;
(prov) spesso la - e vinta dall' usa, gewoonte is sterker dan recht; chi ha piu
forza ha piu,...." het recht van den sterkste
is altijd het beste.
raglonerla, t boekhouding; comptabiliteit.
raglone'vole,agg verstandig, billijk; voldoend,
passend, doelmatig; dragelijk, redelijk.

e-

raglonevolezza, I verstand; billijkheid, redelijkheid.

raglonevolmente, avv verstandig, billijk;
redelijk, behoorlijk.

raglonlere, m boekhoudcr; administrateur.
ragloso, agg harsachtig, hars-.
ragliare, vi balken (v. ezel); lig slecht zingen.
ragliata, t voortdurend gebalk.
ra'glio, m gebalk (van ezel).
ragna, f fijn vogelnet; fig vaistrik; zie ook
ragno; e t' uccello della sua - , hij is in
de kuil gevallen, die hij voor ccn ander
gegraven heeft.

ragnare, I vi zich licht bewolken (van den
hemel); dun, doorzichtig worden (als een
spinneweb); kaal worden, gaan glimmen
(kleeren); tegen het (vogel)net vliegen; II
vt de vogelnettcn uitspannen.
ragnatela, f ragnatelo, m spinneweb.
ragnato, p pass licht bewolkt; versleten,
doorschijnend (kleeren).
ragnatura, f doorschijnende, versleten plek
(op kleeren); doorschijnende wolkjes.
ragno, m spin; iSJ zeebaars; (pro.v) non esser
buono a levar un - da un bueo, tot niets
deugen, nergens goed voor zijn.
ra'gnolo, m spin.
ragnoJocusta, f mantis, bidsprinkhaan.
ragu, m ragout.

ragunare, vt radunare.
ragunati'cclo, agg bijcengeraapt.
ral, m PI van raggio; fig oogen.
Raimondo, m Raimond.
Rainoldo, m Reinout.
ralinga, f .t. lijk, zoomtouw (van 't zeil).
ralingare, vt .t. lijken aannaaien (aan de zeilen); II vi op den wind brassen.
raila, t I wagensmeer; 2 deurduim.
rallargare, vt zie riallargare.
rallegramento, m vroolijkheid, vermaak,
vreugde, blijdschap; i miei rallegramenti/
F mijn ge1ukwenschen!
rallegrare, I vt vroolijk maken, verblijden,
opvroolijken, vermaken; fig kruiden, levendiger maken (een droog onderwerp);
II -rsi, vr zich verheugen, verblijden;
in gang komen, monter worden (v. paard);
-rsi con qd di ... , iem. gelukwenschen
met ... ; mi rallegro che ... , het doet mij genoegen, ik ben blij, dat ...
rallegrativo, agg opvroolijkend, opbeurend.
rallentamento, m vertraging, vermindering.
rallentare, vt vertragen, langzamer maken;
vE'rminderen; minder, zeldzamer worden;
slap maken, laten vieren; ontspannen
(boog, vioo!snaren); ,...., it freno, den teugel
laten vieren.
rallentato, p pass & agg vertraagd, langzaam.
rallevare, zie allevare.
rallino, m ijzeren oog in vloer waarin de
deurduim draait; looprail voor scbuifdeur.

ralluminare

(met~stokjes).
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ralluminare, I vt verlichten; het lieht der
oogen teruggeven, weer ziende maken;
lig de oogen openen, II vi weer ziende
worden.
rallungare, vi zie allungare.
rama, 1 zie ramo.
I rama'ccio, m (Pi: ramaeei)
ongezuiverd,
ruw koper.
2 rama'ccio, m (Pi: ramaeeii) geruisch, ruischen der boomen; F geraas, getwist.
ramadan, m ramadan, Mahom. vasten.
rama'io, m koperslager.
ramaiolata, 1 een potlepe1 vol.
ramaiolo, ramaiuolo, m potlepel, opscheplepel; tener il ~ in mano, de eerste zijn,
aan 't hoofd staan.
ramanzina, 1 F verwijt, uitbrander.
ramarro, m smaragdhagedis; lig regclaar
van processie 01 optocht; boeea di ~, hebzuchtig, vasthoudend mensch.
ramata, 1 soort teenen slagnet in den vorm
van cen schop met langen stcel gebruikt
bij de vogelvangst bij nacht.
ramato, agg verkoperd; palle ramale, pi kettingkagels.
ramatura, 1 verkopering.
ramazza, 1 slede; bezem (v. takken).
rame, m koper; kopergravure; koperwaren;
kopergeld; rami, pi kopercn patten en
pannen (in de keuken); ~ di Corinto, geelkoper, messing; eta del ~, bronzen tijdperk; ineisore in ~, kopergraveur; ineisione (intaglio) in ~, kopergravure;
verde ~, kopergroen; mi pago in ~, hij
betaalde mij in kopergeld.
_
rameggiare, I vi zich vertakken; II vt stutten
ramerino, m J!: rosmarijn.
ramettino, m klein takje.
ramicciare, vt takkenbossen maken.
ramicello, m klein takje; ~ d' aequa, wateradertje, beckje.
ramiere, m koperwerker.
rami'fero, agg koperhoudend.
ramificare, vi & ~rsi, vr zich vertakken.
ramlficazione, I vcrtakking.
ramina, f koperafval, hamerslag van koper;
koperslak.
ramingare, vi zonder vaste woonplaats
rondzwerven.
ramingo, agg zonder vastc woonplaats,
rondzwervend, rondtrekkend; laleo~, ~
jonge valk die al van tak op tak kan
vliegen; stare ~, geen thuis hebben, rondzwalken.
ramino, m koperen kctel; ~ bueato, koperen
zeef.
rammantare, vt met den mantel bedekken;
fig beschermen.
rammaricamento, m geweeklaag; droefheid,
kommer, zorg.
rammaricare, I vt bedroefd, treurig maken,

kommer, verdriet, leed veroorzaken; II
~si, vr klagen, jammeren, zich bedroeven.

rammaricazione, f geweeklaag, gejammcr.
rammarichio, m aanhoudend geweeklaag,
gejammer.
ramma'rico, m zie rammarieamento.
rammaricoso, agg over alles klagend en
jammerend.
rammassare, vt ophaopen, opstapelen.
rammemora'bile, agg gedenkwaardig.
rammemoramento, m terugroeping in de
herinnering; herinncring.
rammemorare, vt in herinnering brengen,
herinnercn.
rammendare, vt herstellen, verstellen, lappen.
rammendatora, rammendatrice, t verstelnaaister.
rammendatura, 1 het lappen, stoppen, verstellen; reparatie; gclapte, verstelde
plaats.
rammendo, m zie rammendatura; ricamo a
,-.....;, stramienwerk; jar un -.;, een versleten, gescheunle plaats verstellen,
stoppcn.
rammentare, I vt in 't geheugcn terugroepen, herinneren, doen denken aan; inblazen, voorzeggen; ~qd, aan iem. docn
denken, op iem. gelijken; II ~si, VI' zich
herinneren; mi rammento eke ... , ik herinner mij, dat ...
rammentato, p pass & agg herinnerd; vermeld; gedacht.
rammentatore, m vermaner; souffleur.
rammentio, m (pi: ,--.,ii) herhaalde vermelding.
rammezzare, vt door midden deelcn.
rammollimento, m het weeken; verweeking;
~ del eervello,
hersenverweeking.
rammollire, vt week, zacht, buigzaam maken; fig verweeken, ontrocren, medelijden opwekkcn.
rammontare, vt ophoopen; zie ammonlare.
rammorbidire, rammorvidire, vt zie ammorbidire.
rammucchiare, zie ammueekiare.
ramo, m tak, twijg; yak (van wetenschap);
zijarm, zijtak (van rivier); vertakking;
rami, pi takken van het gewei; aver un
~ di pazzo (of di pazzia), een klap van
den molen beet hebben.
ramola'ccio, m J!: mierikswortel.
ramosce!lo, m takje, twijgje.
ramosita, f veelvertaktheid, takken.
ramoso, agg wijdvertakt, met veel takken.
rampa, f I klauw; 2 opri t, helling.
rampante, agg ~ klimmend, op de achterpooten staand.
[rijhelling.
rampata, f I slag met klauw; 2 oprit, oprampicante, p pres & agg klimmend; klill1piante rampicanti, pi klimplanten.
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ramplcare, vi & .......,arsl, vr klimmen, klauteren; ~ klimmen, omhoogslingeren.
rampichino, I m ~ boomkruipertje; II agg
piante rampichine, pi It klimplanten.
ramplno, m haak; klauw (van kat); tand
(van York); hoefijzer voor overkoote
paarden; rampini, pi hanepooten (slecht
schrift); latta a ......." haakvormig omgebogen.
rampogna, I scherp vcrwijt, ernstige berisping; scheldwoord.
rampognare, I vt scherpe verwijten, bcrispingen toevoegen; ui tschclden; II """"rsi, v
recipr elkaar verwijten doen; oneenigheid,
twist met elkaar h€-bben.
rampol1are, vi opborrelen, ontspringen, ont·
spruiten; ontkiemtn; lig ontstaan.
rampo110, m bron; kiem, scheut, uitloopcr;
lig spruit, afstammeling.
rampone, m groote haak; harpoen.
ramponiere, m harpoenier.
ramuzzo, m takje.
rana, I kikvorsch; ......., pescatrice, i£J zeeduivel.
ran care, vi kreupel loopen, hinKen; zie ook
arrancare.
ranciato, agg oranje.
rancidezza, I ransigheid; ransige smaak.
rancidire, vi rans, ransig worden.
ra'ncido, I agg rans, ransig, garstig; lig verouderd; II sost m ransige reuk 01 smaak.
rancidume, m ransige smaak; > verouderde
rommel, buiten gebruik geraakt woord &.
ranciere, m ¥ menagemcfstcr; $ vietualiemeester.
I ra'ncio, m rantsoen.
2 ra'nclo, agg oranjc.
ranco, agg keeupel; mank; kruislam.
rancore, m wrok.
randa, f ~ cirkelsnoer; $ gaffcl- 01 bezaanzei1; a ......." dieht erbij, dieht erlangs; nauwelijJcs, met moeite.
randa'gio, m zwcrver, landlooper.
randel1are, vt met cen knuppel afranselen;
"-' una balla, een baal met cen stuk hout
vast aansjorren.
randel1ata, I slag met knuppeJ.
rande110, m rondhout, stok, knuppel; pakstok, knevel (tot het diehtsjorren van
balen).
rand lone, m ~ giervalk.
ranel1a, f kikvorschje; l' kikvorschgezwel.
ra 'nna, f zie granlia.
rangi'fero, m .!!i. rendier.
rango, m rang, graad, stand.
ran nata, I loogwater, loog voor de wasch.
rannerare, vi & "'-'fsi, vr donker, duister
worden (het weer).
rannerire, I vi zwart, zwarter worden; II vt
zwart maken.
rannestare, vt zie riannestare.
rannicchiare, I vt samentrekken, tot een
klomp maken, samenballen; II ,,-,rsi, vr

raperino

ineenkrimpen, ineenduiken; zich klein
maken; zich verbugen.
rannidare, vt zie annidare.
ranniere, f loogkuip.
ranno, m loog; loogwater; "-' vergine, moedelloog; luggire il ......., caldo, het gevaar
ontwijken, zijn vingers niet branden;
(prov) perdere n ,..., e il sapone, tijd en
moeite (er bij) verspillen.
ran nod are, I vt weder aanknoopen, herniel1wen; (netten) boeten; II """"rsi, vr zich
weer vereenigtn; elkaar weer ontmocten;
fig samenhangcn.
rannoso, agg loogachtig, loog-.
rannuvolamento, m bewolking, verduistering.
rannuvolare, vi & ""'rsi, vr weer be wolken,
weer bcwolkt worden; lig treurig, somber
worden.
rannuvolato, p pass & agg bewolkt; somber;
droevig; treurig.
ranocchia, I kikvorsch.
ranocchia'ia, I kikkerpoel; kikkerland.
ranocchia'io, m I zie ranocchiaia; 2 kikvorschenverkooper; (Scherz) k;kkereter,
ranocchio, m kikvorsch. [moerasbewoner.
rantolare, vi zwaar ademen, reutelen.
rantolio, m (Pi: .......,ii) aanhoudend gcrcuteJ.
ra'ntolo, m gercutel, gerochel; il ......., della
marte, het doodsgereutel, de doodstrijd; e
cominciato it "-', de doodstrijd is begonnen.
rantol050, agg reutelend, rochelend.
ranu'ncolo, m ~ ranonkel, botcrbloem.
rapa, I It raapzaad, knol, raap; F ezel,
domoor; campo di rape, knollenveld; C01lIeltare una "-', tijd en moeite aan een
waardelooze zaak besteden; voler cavar
sangue dalla "-', het onmogelijke willen, eischen; veercn willen plukken van
cen kikker; (prov) meglio una ......., in casa
sua, che un cappone in casa degli altri,
beter cen vogel in de hand dan tien in de
lucht.
rapa'ccio, m It koolraap, koolzaad.
rapace, agg roofzuchtig; lig inhalig, hebzuchtig; uccello "-', roofvogel.
rapacemente, avv roofzuchtig; inhalig.
rapacitil, I roofzucht; hebzucht.
rapa'io, m rapen-, knollenveld; lig werk dat
als los zand in elkaar zit.
rapare, vt de haren zeer kort knippen; gras
zeer kort snijden.
I rapato, p pass kort geknipt; zucca rapata,
kortgeknipte kop.
2 rapato, m zie rape.
rape, m fijne snuiftabak, rape.
raperella, I klein ingczet stukjc steen ter
hers telling van gaten 01 bars ten in beeJdhouwwcrk.
raperino, raperu'giolo, m ~ sijsje; lig iem.
met kaalgeknipt hoofd.
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raro

brengen (een teekening); toedichten, op
rapero'nzoIo, raperonzo, In ~ rapunseiklokje, rapunselsia_
iem. laden (de schuld); II -rsi, vr zich
ra'pida, f stroomversnelling_
beroJpen op; zicll verla ten op (iemands
oordeel); be trekking hebben op.
rapidamente, avv zeer sne!, vlug_
rapidezza, rapldita, f grootesnelheid_
rapportatore, I. m ~trlce, f berichtgcver,
-geefster; rapporteur; overbrenger, verra'pido, agg zeer snd, vlug_
klikker, oster; II agg berichtend, mederapimento, m ontvo8ring, schaking, roof;
deelenc1.
fig verrukking, vervoering_
raplna, f roof; buit; w02de, toorn; animale rapporto, m rapport, mededeeling; bctrekking, verhouding; X rapport; L>. hers teldi - , roofdierrapino, m ~ steenrakeL
lingsstuk; ingezet steentje &; steentje
rapfre, vt rooven, ontro0ven; ontvoeren,
van mozaiek; andare a """-', op 't rapschaken; wegvoeren (als buit); ontrukken;
port gaan; non aver insieme alcun - ,
wegrukken; jig in verrukking, vervocring
in geen enkele be trekking tot elkaar
brengen; verrukken; la morle 10 rati
staan, niets met elkaar te maken hebben;
a'suoi cari, de dood ontrukte hem aan zijne
per ~, in verhouding, met betrekking
dierbaren; -..; l' onore, de E'er rooven; ~
(tot); per - a, wat betreft; sotto qual -?
seco, met zich vo:>rtslcuren_
in welk opzicht?
rapitivo, agg verrukkelijk, mccsleepend.
rapprendere, vi zie rappigliare.
rapito, p pass & agg geroofd, gestolen; ver- rappresa'gJia, f represaillE', wraakneming,
rukt, in verrukklllg.
vergelding.
rapitore, I m roover, ontvocrder, schaker; rappresenta'bile, agg op te voeren, vertoonH agg diefachtig, roofzuchtig.
baar, speelbaar.
rapone, m zeer groote raap; fig aartsdomoor. rappresentante, I p pres voorstellend; II
rapontico, m ~ stompe rabarber.
sost m vertegenwoordiger; ~ della nazione,
rappa,.t gal (aan paardepoot); ~ bloemvolksvertegenwoordiger.
scherm.
rappresentanza, f verzoek, smeekschrift;
vertegenwoordiging; voorstelling, afbeelrappaciare, vt verzoenen, stillen, bedaren,
tot kalmte brengen.
ding; - nazionaie, volksvertegenwoordirappaclficamento, m verzoening, hers tel
ging.
van den vrede.
rappresentare, I vt voorstellen, vertoonen,
rappacificare, vt zie rappaciare_
afbeelden; vertegenwoordigen; voorhourappallottoiare, I vi opeenpakken, in elkaar
den, onder 't oog brengen; II -rsi, vr
duwen; II -rsi, vr zich als cen ba! ineenzich voorstellen, zich voor den geest halen.
rollen, zich krommen, ineenrollen; Ie rappresentativamente, avv vertegenwoordiparole gli si rappallottoiarono, zijn tong
gend, voors tell end.
sloeg dubbe! (van schrik).
rappresentativo, agg vertegenwoordigend;
rappattumare, vt weer verzocnen, eendrachvoorstellend, (af)bceldend; arti rappretig makcn.
senlative, pi beeldende kunsten; governo-,
rappezzamento, m 't verstellen, opzetten
parlemen taire rcgecring; poesia rappresentativa, beschrijvende, schilderende
van een lap.
rappezzare, vt verstellcn, lappen, weer heel
dichtkunst.
maken; fig samenlijmen, samcnflikken, rappresentazione, f voorstclling, vertooning,
opvoering; vertegenwoordiging; afbeelcompileeren.
ding, zinnebeeldige voorstclling.
rappezzatore, m -trice, f versteller, lapkleermaker; verstelnaaister; > compila- rappreso, p pass (van rapprendere) & agg gestold, geronnen, gestremd; stijf, verstijftl,
tor.
slapend (lichaamsdeelen); latte - , gerappezzo, m stuk, lap, opg2lapte, verstelde
plaats; fig mislukt uitvluchtje, leugenstremde, zure melk_
achtig voorwendsel.
rapsodia, f rhapsodie, mengelmoes_
rappianare, vi zie appianare.
rapsodo, m rhapsode, rondtrpkkentl volksrappiccare, vi zie riappiccare.
zanger bij de Grieken.
rapplccicottare, vt iets herstellcn, zoo goed en raramente, avv zelden_
zoo kwaad als 't gaat.
rarefare, I vt verdunnen, dun maken; II
rappiccinire, I vt kleiner makcn, verkleincn;
-rsi, vr zich verdunnen, dunner, ijler
II vi kleiner worden_
worden.
rappicclolire, rappiccolire, vi zie rappiccinire. rarefatti'bile, agg te verdunnen.
rappigJiare, vi & -rsi, vr stremmen, stollen, rarefazione, f verdunning.
rarezza, t zeldzaamheid; dunhE'id.
stijf worden.
rapportare,l vt berichten, bericht geven, rap- rarita, f dunheid, ijlheid; schaarschheid,
zeldzaamheid; rariteit.
porteeren, rapport uitbrengen, overbrengen; A een stuk inzetten, aanvullen; over- raro, agg dun (gezaaid); ijl (van de lucht);
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zeldzaam, schaarsch; spaarzaam; buitengewoon, uitgelezen; ingegno ,...." een buitengewoon verstand; zie ook cane.
rasare, vt glad, effen maken; gladschaven;
~ Ie siepi, de heggen snoeien, gelijkknippen; ,...., 10 staio, de maat glad afstrijken; ~ la testa, het hoofd kaal knippen.
rasato, I p pass van rasare; II agg glad, gesatineerd.
rasatura, I het gladmakcn, afstrijkcn; afval,
overschot.
ra'schla, I
boosaardige schurft.
raschlare, I vt afkrabben, afschaven; afschrapen; afbikken; afknagen, afschuren
(rivieren den oever); II vi de keel schrapen, kuchen (om aandacht te trckken).
raschlata, f afkrabbing, afschraping, afschaving; dare una ,...., a qc, iets een weinig
afschaven, afkrabben.
raschlato'io, m krabber, krabijzer; schraapijzer; schoffel.
raschlatura, I afkrabbing, afschraping, afschaving; afschraapsel, afkrabse1; afgekrabde, geschaafde plaats.
raschietto, raschino, m krabber, krabijzer;
schaafijzer; radeermes.
ra'scla, t ras; serge (wollen stof); rasce, pi
wit-zwarte draperieen (in rouwkamers).
rasciugare, vt zie asciugare; ,...., Ie lasehe a qd,
iem. geld aftroggelen, iem. handig al zijn
geld afzetten.
rasciugatura, I het drogen, afdrogcn.
rascluttare, vt F drogen, afdrogen.
rasciutto, agg droog, afgedroogd.
rasentare, vi dicht langs iets gaan, strijkcn,
varen; lig op zij streven; ~ la galera, het
tuchthuis ternauwernood ontgaan.
rasente, prep dicht langs, vlakbij; essere ,...., a
lare qc, op 't punt staan iets tc docn.
rasetto, m halfzijden atlas.
rasiera, t strijkbout (voor droge inhoudsmaten); schaafijzer.
raso, I p pass (van radere) & agg geschoren,
kortgeknipt; kaal, glad, vlak; vol tot den
rand (glas); II sost m atlas (halfsatijn);
ras (wollcn stof).
raso'io, m sch~ermes; attaccarsi a' rasoi,
zich aan een stroohalm vasthouden;
aver il miele in bocea e il ,...., a eintola, honig
in den mond en venijn in 't hart he b ben;
camminare sopra un la di ,...." aan den
rand van den afgrond, boven een vulkaan
loopen; esser un ,...., al cuore di qd, een
voortdurende zorg voor iem. zijn.
raspa, t ~ rasp, houtvijl.
raspare, vt afraspen, gladvijlen; langs den
grond krabben, schrappen met de pooten
(paarden, kippen, honden); krabben (met
de nagels); krabbelen (slecht schrijven);
F wegkapen, ontfutselen; ook: van plan
zijn, in zijn schild voeren; ~intempi torbi,
in troebel water Yisschen,
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raspatl'cclo, m opgekrabde grond; F slecht
schrift; geknoei.
raspatlno, m wijn van slechte kwaliteit.
raspato, m nawijn (van nage1ezen clruiventrossen en pitten).
raspatura, t het opkrabbcn, opseharrelen
(van den grond, bijv. cloor kippen); fig
~ di gallina, hanepoot.
rasperella, t If. paardestaart.
rasplno, m kleinc gladvijl (v. goudsmeden).
raspo, m rist, steeltjes van clruiventros,
kaalgeplukte druiventros; hondenschurft.
rasp 011 are, vt druiven nalezen.
rasp 0110, m klein druiventrosje, dat bij het
plukken is aehtergebleven.
rasposo, agg ruw op 't aanvoelen.
rassegare, vi stollen, stijf worden (van vettige vlocistoffen).
rassegato, p pass & agg gestold; fig rans, oud;
brodo ~, geschifte soep.
rassegna, f X inspectie, monstering, wapenschouwing; (of rassegne, Pi) s- insehrijving der s tuden ten in het uni versi teitsregister; overzicht, revue, kroniek (in
couranten, tijdschriften); boekbespreking; ~ letteraria, letterkundig overzicht;
~ nazionale, nationale revue (als titel
voor tijdschrift); prendere Ie rassegne, zich
laten inschrijven (aan universiteit).
rassegnamento, m zie rassegna & rassegna:done.
.
rassegnare, I vt I X trocpen monsteren, inspectcercn; 2 zijn ontslag indienen, aftreden, een ambt neerleggen; 3 overhandigen, aanbieden; betuigen; ,...., a uno it
proprio ossequio, iem. zijn eerbied, hoogachting betuigen; II ~rsi, vr zieh laten
inschrijven; zich schikkcn, zich voegen;
~rsi ai voleri di Dio, zich naar Gods wil
sehikken; zijn lot met deemoecl dragen;
ko l' onore di rassegnarmi suo devotissimo
servitore, ik heb de eer uw onderdanigste
dienaar te zijn.
[rusting; gelaten.
rassegnatamente, avv met gelaterrheid, berassegnato, p pass (v. rassegnare) & agg gemonsterd; afgetreden; gelaten, bcrustend,
zich sehikkend in zijn lot.
rassegnatore, m aftredende.
rassegnazione, t gelatenhcid, berusting,
onderwerping; afstand (v. recht).
rassembramento, m gclijkenis.
rassembrare, I vi gelijken; schijnen; II vt
gelijkmaken; nabootsen.
rasserenare, I vt opvroolijken; (weer) ophelderen; II ~rsi, vr opheldercn, opkla. ren; weer opgeruimd worden.
rassestare, vt regelen, in orde brengen, opruimen.
rassettare, vt herstellcn, in orde maken; verstellen, repareeren, lappen (kleeren); ,....,
un componimep,to, cen opsteJ corrigeeren,
nazien,

rassettatura
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rassettatura, f verstelling, reparatie.
rato, agg '" bevestigd, bekrachtigd, goedrasslcurante, agg geruststcllend, opvroolijgekeurd; l'avro per,....., e grato, het zal mij
kend.

lief en aangenaam zijn.

rasslcurare, I vt geruststellen, opbeuren; rattaccare, zie riattaccarc.
hervcrzekeren; II ~rsi, vr gerustgesteld, rattacconamento, m 't lappen, reparatie.
rustig, bedaard worden, weer moed rattacconare, vt (schoenen) lappen, repavatten.

reeren.

gerustheid; $ herverzekering.

,...."rsi, vr zich matigen.

rasslcurazlone, f geruststelling; zekerhcicl, rattemperare, I vt bedaren, kalmecren; II
rassodare, I vi & -rsl, vr hard, vast, stijf rattenere, I vt terug-, op-, tegenhouden;
worden; zich tot cen klont verdikken,
samenklonteren; II vt hard, vast maken;
fig bevestigen, versterken.
rassodla, f rhapsodie.
rassomlgliamento, m vergelijking, gelijkerassomlglianza, f gelijkenis.
[nis.
rassomlgliare, zie assomigliare.
rassomlgllatlvo, agg (Gram) een gelijkheid,
cen vergelijkirig uitdrukkend, gelijkend.
rassottlgliare, I vt nog meer verdunnen; nog
dunner, fijner maken; fig scherpen (het
verstand); II ~rsi, vr dunner, minder
worden, afnemen.
rastello, m zie rastrello.
rastiare, zie raschiare.
rastrellare, vt harken, bijeenharken; J,. sleepen; ~ qc, iets kapen, inpalmen.
rastrellata, f een hark vol hooi 0/ stroo; slag,
haal met hark.
rastreIllera, f ruif, bordenrek (in keuken);
geweerrek, wapenrek; fietsenrek.
rastreIllno, m kleine hark; rekje.
rastrello, m hark; valhek, valpoort; staketsel, raster; ~ tralie, egge; gewecr-, wapenrek; klecrenrek; (fig) giuocar di,...." of
menar it ,....", lange vingers hebben, stelen;
mcnare of mettere tutti a ,....", iedereen hckelen, doorhalen.
rastro, m zie rastrello.
rasura, / 't afschrappen, afschaven, radeeren, afschraapsel; geradeerde, uitgekrabde plaats.
rata, f aandeel; afbetaling; termijn; a rate,
bij afbetalingen, bij gedeelten; per ,....",
ieder voor zijn aandeel, ieder voor wat
hem toekomt.
ratafla, f kruidenbrandewijn, ratafia.
ratl'fica, f bevestiging, ratificatie; bekrachtiging; ,...." dei poteri, in orde bevinding der
geloofsbrieven (v. e. afgevaardigdc).
ratificare, I vt bekrachtigen, bevestigen,
ratificeeren; (rechts)geldig verklaren; II
~rsi, vr verklaren tc zijn, verblijven (aan
't slot van brieven).
ratiflcazlone, f bekrachtiging, bevestiging;
geldigvcrklaring, ratificatie.
Ratlsbona, f Regensburg.
ratlzzare, I vt in aandeelen verdeelen;
iemands aancleel, bijdrage vaststellen; II
-rsi a una data somma, zich ertoe verbinden een bepaalde som als aandee! te
bepalen.

stuwen, indammen (rivier); houden, behouden, niet uitgeven; inhouden, aftrekken (een som); fig inhouden, onderdrukken (tranen); gli rattiene venti lire al mese
nel salario, hij houdt hem elke maand
twintig lire van zijn salaris in; - il passo,
den pas inhouden; II ,...",si, vr zich inhouden, zich weerhouden; voorzichtig te
werk gaan; -rsi dal parlare, zijn tong in
bedwang houden.
ratten/mento, m terughouding.
rattenltlva, f geheugen; herinneringsvermogen.
rattenuta, / terughouding, matiging; kleine
stuwdam.
rattenuto, p pass (v. rattenere) & agg teruggehouden; terughoudend, voorzichtig.
rattestare, I vt weder vereenigen; II -rsi, vr
zich weder vereenigen.
rattezza, f snelheid, vlugheid.
rattlna, f ratijn, ratine.
rattlnare, vt als ratijn maken, noppen.
rattizzare, vt aanwakkeren (het vuur); fig
ophitsen, opstoken.
I ratto, I m roof, ontvoering; fig verrukking,
vervo~ring; hevige stroom, strooming; it
,...." delle Sabine, de Sabijnsche maagdenroof; sono eerti ratti suoi, dat zijn weer van
die grillen van hem; II agg sncl, vlug; III
avv snel, vlug; ~ ,....", zeer snel; IV p pass
van rapire, geroofd, ontstolen; verrukt.
2 ratto, m h rat.
rattoppare, vt lappen, vcrstellen.
rattoppatura, f het lappen, verstellen, repareercn; reparatie; verstelde, gelapte
plaats.
rattlJrcere, zie attorcere.
rattralclare, vt de jonge scheuten van den
wijnstok oprichten.
rattrapplmento, m samentrekking der spieren, stijfheid in de ledematen, spierkramp.
rattrappire, vi & ,-..,rsl, vrzichsamentrekken,
stijf worden (spieren); verstijven (van
kou); spierkramp krijgen.
rattrarre, zie rattrappire.
rattratto, I p pass (van rattrarre); II agg vcrlamd; III sost m lamme.
rattrlstare, I vt bedroevcn; II ,...",si, vr bedroefd, droevig worden.
rattrlstlre, I vt dTO~vig, treurig maken; uit
zijn humeur brcngenj fir; de oorspronke-
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leven, nieuwe krachten geven; II ~rsi, vr
weer opleven; levendiger, krachtiger worden.
ravvivatore, agg levengevend, verlevendigend; pioggia ravvivatriee, verfrisschcnde
regen.
ravvOlgere, I vt inwikkelen, inhuIlen, omwikkelen; II ~rsi, vr zieh inwikkeJen, inhuIlen; omkruHen, ineenkrullen (draden).
ravvolgimento, m inwikkeling, omwikkeling; ineenrolling; winding.
ravvolto, p pass (van rallvalgae) & agg ingcwikkeld; ingehuld; kromgctrokken, ineengekruld.
raziocinamento, m redeneering, bewijsvocring.
raziocinare, vi redeneeren, gevolgtrekkingcn
maken.
raziocl'nlo, m redcne('ring, bcwijsvoering.
raziona 'bile, agg verstandig, redelijk; behoorlijk.
razionale, m borstsehild der joodsehe hoogepriesters; II agg verstandig, redelijk, begrijpelijk, rationeel; met rede begaafd.
razionalismo, m rationalisme.
razlonalista, m (Pi: ,-..,sti) rationalist.
razionalita, I verstandelijkheid; rcdelijkheid, rationali tei t; berekenbaarheid, mcctbaarhcid (van getallen).
razione, m rantsoen.
I razz a, f ras; > manier, soort; """ caucasea,
Kaukasiseh ras; ~ di vipere, adderengebroed; che ~ di civilia e questa! > wat
is dat voor een besehaving; ehe ~ di
gente questa! wat zijn dat voor lui! dat
zijn me fijne lui! non lar ~, zieh n.iet
voorttekn; lar ~ da sc, aIleen in zijn
stam, zijn geboorteland een gezin stiehten; fig alleen met zijn gelijken omgaan;
tenere un animale per ~, een dier voor de
voortteling houden.
2 razza, I is} rog; '""-' torpedine, sidderrog.
3 razz a, I spaak, speck (van wiel).
razza'ia, f strook dor, onvruehtbaar land.
razza'lo, m I vuurwerkmakcr; II (agg) ulivo
'""-', smalbladerige olijfboom.
razzama'gHa, f gcspuis, sehorriemonie.
razz are, I vi
roode strepen krijgen op de
huid (door ontsteking); uitstralen; met
de hoeven krabben (paarden); zie ook:
rasentare; II vt remmen (met remketting
aan een wielspaak).
razzla, I strooptoeht: drijfjac.ht, inhechtenisneming op groote schaal.
razzlare, vi een strooptocht, razzia houden.
razzo, m I vuurpijl; 2 spaak (v. wiel); 3 ~
soort smalbladerige olijfboom; ~ matto,
rotje, zwermer; luggire via, sparire come
un '""-', als de bliksem vluehten, verdwijnen; tirare i razzi, vuurpijlen oplatcn.
vedlUo.
ravvivamento, m herleving, weder opleving. ra'zzola, t fijne, kleine rasp.
ravvivare, I vi nieuw leven gcven, dgen ber- ra;l;zolare, vi kr<~bbEll, sCParrcle!1 (als de

Jijke frischheid benemen; den groei belemmeren, schade doen (planten); II
~rsi, vr uit zijn humeur gcrakcn; boos,
knorrig, treurig worden; lt kwijnen.
raucedine, I heeschheid.
ra'uco, agg heesch, schor.
raumiliare, vt verootm08digen, op zijn
plaats zetten; necrzetten; lig tot bedaren,
kalmte brengen.
raunare, vt zie radunarc.
ravagJione, m l' watf'rpokken.
ravaneno, m lt radijs.
ravastrone, m ~ beetwortel.
ravlggluolo, m zachte geitckaas.
ravlOlo, ravlut'llo, m soort kruiden-kaaskoek.
ravizzone, m ~ koolzaad, koolraap.
ravvalorare, vt opbeuren, nieuwen moed,
nieuwe kracht geven.
ravvedersi, vr tot inkeer komen; zijn ongcJijk, dwaling inzien; spijt gevoclen.
ravvedlmento, m inkeer; spijt, berouw.
ravveduto, p pass (van ravvcdersi) & agg tot
inkeer gekomen, berouwvol.
ravversare, zie ravviare.
ravviamento, m het weder in ordc brengen;
rE'geling, ordening.
ravviare, I vi weer in orde brengen, opruimen (kamers), opmaken (bedden); weer
op de been, weer tot bloei brengen (zaken); fig tereehtwijzen, op den reehten
weg helpen; rangsehikken, bijcen1eggcn;
II ~rsi, vr in orde brengen (zijn kleeren);
zieh weer op weg begeven.
ravviata, f het in orde brcngen (der kleeren,
der haren).
ravviatino, agg net, zindelijk.
ravvlato, p pass & agg weer in orde gebraeht;
net, zindelijk; net gekleed; ordclijk.
ravvlcinamento, m nadering; lig tocnadering, verzoening.
ravvlclnare, I vt naderen; (weer) nader bij
clkaar brengen, bijschuiven; verzoenen,
een toenadering bewerken; ~ due cose,
twee dingen naast elkaar stenen (ter vergeJijking); II ~rsi, vr naderen; de vriendsehap hernieuwen.
ravvllire, I vt ontmocdigen, terneer slaan;
'""-' il prezzo, den prijs verminderen; II
~rsi, vr moedeloos, ontmoedigd worden;
afslaan (van prijzen).
ravvilluppamento, m vcrwikkeling, verwarring.
ravvllluppare, vt zie avvi!uppare (is sterker).
ravvisa'bile, agg herkenbaar; te herkennen.
ravvlsare, vt weer herkennen; (het) er voor
houdcn, meenen; ravviso opportuno far
cosi, ik houdhetervoor, datmenzoo moet
doen.
.
ravvlsto, p pass (van ravvedersi) zie rav-
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kippen); jig omwoelen, doorsnuffelen;
(prov) chi di gallina nasee eonvien ehe
razzoli, het muist wat van de kat ten
komt, ieder voIgt zijn aanl..
razzolata, f gescharrel, gewroet; gcsnuffcl.
razzolatore, m snuffelaar, opsnuffelaar, opspoorder.
razzollo, m aanhoudend gescharrel, g~
snuffel.
razzuffarsi. vr zie azzuffarsi.
re, m indecl koning; heer (in 't kaartspel); if
- del convito, F hct feestvarken; delle disgrazie, ongeluksvogel;
di
macchia (of - meschino) J" winterkoninkje; i re magi, pi de Drie Koningen; if
popolo -, het souvereine volk; - quaglione (of di quaglie), J" kwartelkoning,
spriet; e parola di ~, 't staat onherroepeJijk vast; (prov) ognuno e - in casa sua,
ieder is koning, meester in 7.ijn eigen llUis;
in paese di ciechi chi ha un occhio solo e ~,
in 't land der blinden is eenoog koning_
re, m t re, tweede noot van de ut-Iadder.
reagente, I m reagens; II agg reageerend,
terugwerkend.
reagire, vi reageeren, tegenwcrken, terugwerken; ingaan op.
r reaie, I agg koninklijk, vorstelijk; heerlijk,
prachtig; zeer goed, van eerste kwaliteit;
van echt, go~d ras; in zee uitloopend (van
rivieren); Altezza ~, Koninklijke Hoogheid; carta ~, zeer fijn papier; la donna
- of la real donna, de Koningin; fiume ~,
in zee uitloopende rivier, hoofdrivier;
reali paste, PI koninklijke posterijen; i
reali, P! de koninklijke familie; suoni
reali, pi t borsttonen; volta~, ,c,. gewelf
van op den kant staande steenen; esser
nmmesso alla "'"' presenza, bij den Koning
toegelaten worden; esser carta "'"', oprecht zijn; alia ~, op koninklijke wijze,
koninklijk, prachtig, schi tterend; II sast
m reaal (Sp. munt).
2 reale, I agg werkelijk, werkclijk bcstaand,
reee!; opcnhartig, rondborstig; tassa "'"',
indirecte belasting; II (avv) parlare "'"',
ronduit, openhartig praten; III sost m het
werkclijke, wcrkelijkheid.
real!(ar, m (Chim.) rood zwavelarscnicum.
realismo, m realisme.
realista, m r royalist, aanhanger van het
koningschap; 2 realist; rcalistisch schrijvcr.
realisticamente, a1'V reall'stlco, agg rcalistisch.
reaIlzza'blle, agg voor vcrwezenlijking vatbaar.
realizzaTe, I vt verwezenlijken, realisecren;
~ un credito, een schuld invorderen, bin-'
nenkrijgen; "'"' gli e!leUi, zijn effecten verzilveren, te geldc maken; II ~rsi, vr zich
verwezenlijll:en, tQt l!itvQerin~ komen.

recensione

realmente, avv r koninklijk; 2 wcrkelijk,
wezenlijk.
realta, f werkelijkhcid, wezenlijkheid; in ~,
in werkelijkheid, inderdaad.
reame, m koninkrijk.
reas, m ~ klaproos.
Teato, m 1'1 schuld; misdrijf; misdaad; staat
van beschuldiging.
reatUvo, agg terugwerkend, reagcerend.
reaziona'rio, m reactionnair.
reazione, f reactie', terugwerking.
TebblaTe, vt steken, slaan met de tanden van
cen York; afranselen, toedienen (slagen &).
rebbiata, f steek, slag met vork; stokslag.
re'bbio, m tancl van york.
reboante, agg luid klinkend, dreuncnd; fig
hoogdravend.
Teboato, m gcdreun, gerommel.
rebus, m indecl rebus, figuurraadsd.
recalcitraTe, zie ricalcitrare.
recapitaTe, zie rica,pitare.
reca'pito, m adres, plaats van bestemming;
gcadresscerde.
recapitolaTe, zic ricapitolare.
recaTe, I vi rei ken, aanreiken; brengen;
brengen tot, veroorzaken; toesehrijven;
uitleggen, duiden; terugbrengen, reduceeren; berichten; ~ la colpa a qd, iem.
de schuld gevcn; "'"' qd a qc, iem. ergens
toe brengen, toe bewegen; ti ci reeizero,
ik zal je er weI toe brengen; ~ ad amaritudine, verbitteren; ~ a con/orto, troosten;
"'"' ad effetto, ten uitvoer brengen; ~ agli
estremi, tot het uiterste brengen, drijven;
"'"' a niente, tot niets terugbrengen; ~ a
pentimento, tot berouw brengen; "'"' a un dl,
tutto il suo avere, zijn geheele vermogen
in E'en dag verkwisten; ~ in iscrit~ura, op
papier brengen; ~ in un' altra lingua, in
een andere taal overbrengen; ~ in parte,
deeJachtig maken; ,...., in servitu, onder 't
juk brengen; ,....., innanzi, voorstcllen; II
"'"'rsi, vr zich begeven; zich aanmatigen,
opeischen, zieh toesehrijven; "'"'rsi qc a
grazia, zich iets tot eer rekenen; ~rsi a
mente, zich iets voor den geest terugroepen, herinneren; ~rsi in braccio (in
grembo), op den arm (op den schoot) nemen; ~rsi in guardia, zieh te weer stellcn;
"'"'rsi qc in buona (cattiva.) parte, iets goed
(kwaad) opnemcn; ~rsl: sopra se, zijn gedachten verzamelen.
recato, p pass & agg aangercikt, gebodcn;
gebracht, bezorgd, verse haft.
recedere, vi terugwijkcn, zich tcrugtrekken;
fig afzien (van iets); non ~, bij zijn besluH volharden.
recedimento, m het terugwijken, het afzien
(v. e. zaak).
recensione, f kritisehe vergelijking van een
tekst met de handschriften; tekstopder~oeki recensie, kriiiek.
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recensore, m recen~ent.
recente, agg nieuw, versch, pas gebeurd ot
ontstaan; animali, piante ,'ccenti, pi de
thans levende, voorkomende dieren,
planten; i secoli recenti, pi de vroegste,
eerste eeuwen; di ~, onlangs, kortgeleden.
recentemente, avv onlangs, kort geleden.
recere, vt uitspuwen, uitbraken, brakpn; fig
walging opwekken; a capo reci, P met
het hoofd naar omlaag.
recesso, m terugwerking, terugtreden; afgelegen oord, schuilhoek; """' della !ebbre, het
wegblijven van de koorts;
recettlvo, agg ontvankelijk.
recetto, zie. ricevuto.
recezlone, f opneming (in een ambt, in een
orde).
recl'dere, I vt snijden, afscheiden, besnijden;
!'1 onderdrukken (een proces), opheffen
(een verdrag); kort afbreken (een gesprek); II ,....".SI:, vr openspringen (de
llUid); zich in 't vel snijden.
recldlva, t
terugval, her haling eener
ziekte; '" recidive, herhaling van een
misdrijf.
recldlvare, vi in dezelfde fout vervallen;
weer instorten.
recldlvo, I agg in dezelftle fout, hetzelfde
misdrijf vervallend;
weer door dezelfde ziekte aanget::.st; II sost m recidirecl'ngere, vt zie ricingere.
[vist.
recipe, m
recept.
recipiente, I m ontvanger, vat, recipient;
verzamelbekken; II agg ontvangcnd; doelmatig, passend.
redprocaritente, avv wederkeerig, wederzijds.
reclprocanza. I wederkeerigheid.
reclprocare. vt wederkeerig hetzelfde doen,
met wederdienst beantwoorden; met g('lijke munt betalen; afwisselen.
reclprocazione, I afwisseling; beantwoording.
reciproclta, I wederkeerigheid.
recl'proco, agg wederkeerig, wederzijdsc.h.
recisa, I snede, insnijding.
recisamente, avv kortaf, kort en bondig.
reclslone, I afsnijding. wegsnijding.
reciso, p pass (van recidere) & agg afgesneden; kort, beknopt, bon(lig; beslist. onvoorwaardelijk.
redta, I voordracht; opvozring.
reclta'blle. agg opvoerbaar, voor 't tooneel
geschikt.
recltamento, m zie rccitazione.
recltare, vt opzeggen, voordragen, declameeren. reciteeren; (een roll spelen; gemaakt.
gekunsteld spreken; hardop bidden; ,..."
bene, goed spelen, goed voordragen; """' in
una cosa, zijn meening over iets zcggen;
....., Ie preci dei moribondi. de gebedcn der
stervenden prevelen.

recitativo. m I recitatief, sprekend gezang.
recltatore, m voordrager. declamator.
recltazione, I kunst van voordragen; het
voordragen, opzeggen; spel. het spelen
(op 't tooneel).
reciti'cclo, m (uit)braaksel; lig vuile boel.
geknoci; leelijk mensch, onsmakelijke
vrouw.
reciuto, p pass (van recere) uitgespuwd. uitgebraakt; baco """', bleek, ziekelijk cr uitziend persoon, uitg ... erwt.
reclamare, I vi o?eisc.hen. vOl'deren; dringen,
inroepen; aanspraak maken op; II vi
reclamecren, zijn bezwaren. ldachten indienen, klagen.
rec1amazlone, I zie reclamo.
reclame, I reclame. advertentiewez('n.
reclamo. m klacht, bezwaar; bezwaarschrift;
opeisching, terugvordering.
recllnare, I vt neerleggen, zetten. tegen iets
aan zetten; II """'rsi, IJr achterover leunen,
naar ac.h ter ge bogen zijn.
recluslone, I 0P-. insluiting, gcvangenisstraf.
recluso, I agg opgesloten; II sost m tot gcvangenisstraf veroordeelde, gevangene.
reclusilrio. m tuchthuis, gevangenis.
recluta, I X recruut.
reclutare, vt X manschappen aanwerven.
recruteeren.
recognizione, t zie ricognizione.
recilndlto, agg verborgcn, gcheim; verafgelegen; fig duister, verward. verwikkeld.
recondltilrio. m kleine marmeren deksteen
midden in een altaartafel, waaronder de
reliquieen worden bewaard.
recremento, m vocht, dat zich afscheidt uit
het bloed.
recriminare, vi !'1 een tegenbeschuldiging
inbrengen.
recrimlnazione. I
tegenbeschuldiging;
tegeneisch; bcschuldiging.
recrudescenza, I
W'rergering (van ziekte);
nieuwe uitbarsting.
recto-, zie retto-.
recuperare, zie ricuperare.
redare, IJt erven.
redargulre, vt verwerppn, bestrijden. weerleggen; ernstig verwijten, berispen.
redatto, p pass van redigere, opgesteld, geredigeerd.
redattore, m redacteur, opsteller.
redazlone, I opstelling, redactie; leiding van
dagblad; redactiebureau; opstel.
reddito, m inkomen, rente; redditi, pi inkomsten.
rede, m erfgenaam.
redento, p pass (van retlimere) & agg verlost, losgekocht.
redentore, m redder; Verlosser, Heiland.
redenzione, f verlossing, loskooping; redding. toevlucht; sellza """'. reddcloos. zon-
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der

erbarmen, zonder
uitzondering.
redentrlce, f bevrijdster, verlosster, Maria.
redibltorlo, agg l'l koopvernietigend, redhibitoir.
redlbizione, f koopvernietiging.
redi'gere, vt opstellen, rcdigeeren.
redi'mere, vt loskoopen, bevrij den, verlossen; aflossen (hypothcken &), inlosscn
(panden).
redimi'bile, agg afkoopbaar; aflosbaar.
red ina, redine, f teugeJ; a redini abbandollate,
met Josse teugeJs.
redintegrare, zie reintegrare.
® red ire, vi terugkeeren.
redivlvo, agg herleefd, uit den dood hcrrezen, opgestaan.
redo, min eigen staJ geboren kalf.
redola, f weg door Jandgoed, landweg.
redolente, p pres (van redolire) welriekend.
redollre, vi aangenaam rieken.
redo lone, m oprijlaan.
reduce, I agg terugkeercnd, in 't vaderland
teruggekeerd; II sost m teruggekeerde, gerepatrieerde; veteraan, oud-soldaat.
redupllcare, vt (Gram) verdubbelen; herhalen.
reduttl'bile, agg zic riducibi1e.
refe, m garen; (fig) a ~ doPPio, monter,
krachtig (iets doen); cucir a ~ doPPio,
iets met veel lust doen; ook: beide partijen bedriegen; campare ~ ~, zich met
veel moeite door 't leven slaan, ternauwernood te eten hebben.
referenda'rio, m berichtgever; referendaris;
referent; RK ,..."" della Segnatura, prelaat
die den Paus over strijd- en rechtsgevallen moet berichten.
referendum, m referendum, volksstemming.
referenza, f referentie, verwijzing; aanbereferlre, vt & zie riferire.
[veling.
referto, m bericht, rapport, nota.
refettorio, m refter, ectzaal in kloosters en
seminaria.
refezlonare, vi iets eten, zich cen weinig
versterken (door spijs).
refezione, 1 verkwikking, lafenis, sterking
(door spijs of drank); maaltijd (inz. in
kloosters) .
reflettere, vt & zic rillettere.
refluire, vt zic rilluire.
refratta'rio, I agg niet 01 moeilijk smeltbaar;
vuurvast; onwillig, weerspannig; II sosl m
weerspannige, dienstweigeraar.
refrigerante, I m koelvat, koeltoestel; T
verkoelend geneesmiddel; II p pres & agg
koud maken, verkoelend, koel-, verkwikkend.
refrlgerare, vi afkoelen, verkoelen, koud
maken.
refrigeratlvo, I agg verkoelend, koel-, verfrisschend; II sosl m
verkoelend geneesmiddeJ.

r

refrlgeratorlo, I agg verkoelend, koel-; II
sost m koelvat; koeler.
refrigerazione, 1 afk02ling, verfrissehing.
refrlgerio, m afko':ling; verkwikking, verliehting.

refugial sl, zic r ijugiarsi.
refurtlva, j gestolen goed.
refuso, m verschuiving der letters bij 't
drukkcn; verkecnle letter in het zctsel.

regalare, I vt schenken, ten geschenke geven;
opdisschen (sprookjes); kwijtsehelden ('t
rcstant cener schuld); II ~rsi, vr zich
vermaken; zich ontspannen.
regale, I m l' regaal (orgelregistcr); II agg
koninklijk, konings-.
regaletto, m klein geschenk.
regalia, f QJ koninklijk reeht om prebenden
te verleenen 01 in tc trckken; belasting
inn a t u r a door de pachters aan den
heer te betalen; fooi.
regalmente, avv koninklijk, vorstelijk; prachtig.
regalo, m gcschenk; me ne la un~ , if un ~
per me, gij bewijst mij er cen groot genoegen, grooten dienst mede: fare un bel
~ a qd, icm. een mooie poets spekn.
regamo, m ~ wilde marjolein.
regata, 1 roei-, zeilwcdstrijd.
® rege, m koning zie reo
regesto, m chronologische lijst (van stukken).
reggente, I m regentO, bcstuurder; II p pres
& agg besturend, regeerend; direttore "'-',
plaatsvervangencl directeur; "'-' al mare,
4 zeewaardig.
reggenza, ! regentschap.
reggere, I vt houden, steunen, heften; regeeren, besturen, bestieren (het huishouden);
vasthouden, dragen, howlen; tegenhouden, beteugelen; een hoogere troef hebben, aftroeven (kaartspeJ); fig iem. boven
water (staande) houden; kunnen verdragen; questa ramo non ti regge, die tak
houclt je niet; 10 reggo can la donna, ik
troef hem af met de vrouw; questa vino
regge l' acqua, deze wijn laat zich goed
met water vermengen; ~ la celia, I tegen
een grap kunnen; 2 cen grap beramen;
~ una scommessa, een weddenschap aannemen; "'-' Ie sarli della patria, het lot des
vaderlands in handen hebben; ~ il lormento, de foltering doorstaan, verduren;
~ il vino, goed wijn kunnen verdragen;
~ il vola, in de lueht zweven, vliegen
(vogels); II ~si, vr zieh houden, vasthouden, vastklemmen; steunen; zich op de
been (staande) houden; ~rsi a monarchia,
a popolo, monarchaal, democratisch geregeerd worden; ~rsi can buona dieta,
matig zijn in et.en en drinken; ~rsi
d' accatto, van bedelen levcn; ~rsi in
piedi, zich op de been houdcn, op
eigen beenen staan; III ~si, v recip
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elkaar steunen, ondersteunen; IV vi weerstand bieden, standhouden; best and zijn
(tegen); goed blijven, uithouden; fig
steekhoudend zijn, de proef kunnen doorstaan; waterdicht zijn, niet lekken; goed
blijven, constant zijn (het weer); Ie menzogne alia fine non reggono, leugens houden
geen stand, hebben korte beenen; ~ alia
vela, ...t. vee! zeilen kunnendragen; ~ can
qd, het bij (met) iem. uithouden; ~ in
una casa (bottega), het lang in een huis
(winkel) uithouden (van bedienden); non
pater "', zijn levensstandaard niet langer
kunnen volhouden, zijn stand niet kunnen
ophouden.
reggetta, t ijzeren band, hoepel (voor vaten
en wielen).
reggia, I koninklijk paleis; hof.
reggimento, m het regeeren, regeering; regeeringsstelsel, regime; leiding; ~ regiment; lig groote hoop, menigte; ~ dispotico, despotische regeering; andare al ~,
naar 't regiment gaan, zijn d;enstplicht
vervullen.
reggipa'ncia, m indecl korset, buikband.
reggipenne, m indecl pennenlegger, pennenbak (aan inktkoker).
regglposata, m indecl messenlegger.
reggitesta, m indecl hoofdsteun (aan barbiersstoelen, bij photografen).
reggltore, I m ~trlce, f leider, beheerder;
regeerder; -ster; II agg leidend.
regia, f regie; ~ dei tabacchi, tabaksregic.
reglclda, m (Pi: ~di) koningsmoorder.
reglci'dlo, m koningsmoord.
regime, m leefregel, eetregel; levcnsregel;
staatsbestuur; regeeringsstelsel; orde van
zakenj l' antico r-.;, oude regeeringsvorm,
inz. voor 1789.
regina, I t koninginO; la ~ del Cielo, de H.
Maagd; la ~ madre, de koningin-moeder;
~ vedova, koningin-weduwe; sta come una
~, zij heeft een leventje als een prinses;
II (agg) pasta ~, soort fijne meelspijs;uva
~, zeer groote, smakelijke druif.
reglno, agg vela ~, zijden zeefgaas.
regio, I agg koninklijk, konings-; acqua regia,
koningswater; braccio
,koninklijke
macht; maes!a regia, koninklijke majesteit; morbo ~, geelzucht;. strada of via
regia, rijksweg, hoofdweg; II sost m heer
(in 't kaartspel).
reglonale, agg gewestelijk, districts-.
reglone, f gewest, landstreek; sfeer; streek;
stadskwartier; A bouwplaats; ~ del
legato, leverstreek; Ie afte regioni del
potere, de verheven sferen van 't gezag;
~ superiore dell' aria, bovenste luchtlaag.
registrare, vt inschrijven, boeken, registreeren; f de orgelregisters goed gebruiken;
(een uurwerk) regelen; registeren, register makcn (bij 't drukken).

registratore, 11t registrator, inschrijver,
boeker.
registrazlone,
registratie, inschrijving,
boeking.
registro, m registerO, lijst; inhoudsopgave;
registratie; registratiekantoor; f orgelregister, orgelstem; trekgat (van oven);
impiegato al ~, ambtenaar bij de registratic; nave di ~, J,. registerschip; spese
di ~, registratiekosten; uffizio del ~,
registratiekantoor; mutar ~, van toon
veranderen, een andcren toon aanslaan.
regnante, I p pres & agg hecrschend, regeerend; overheerschend; II sost m heerscher, regeerder.
regnare, vi heerschen, regeeren; lig de overhand hebben, heerschend zijn.
regni'colo, m onderdaan, inwoner (v. e. rijk).
regno, m rijk, koninkrijk; heerschappij; ~
animale, dierenrijk; '" celeste (of santo),
hemelrijk; ~ minerale, deJfstoffenrijk;
secondo ~, vagcvuur; ~ delle tenebre,
rijk del' duisternis, Hel; ~ vegetale, plantenrijk.
regola, f regel, riehtsnoer; maat; wet; beginsel; model, voorbeeld; rekenmethode;
RK ordesregel; ~ d' interesse, interestrekening; ~ del tre, rcge1 van drieen;
non aver~, zich aan geen regel binden,
ongeregeld zijn; aveva tulle Ie sue carte in
~, hij had al zijn papieren in orde; bere
senza ,...", zonder maat drinken; non dare
~, niet als voorbeeld, model kunnen
dienen, nict tel' zake dienende zijn; essere
di ~, regel zijn, altijd zoo zijn; non essere
~, niet in den regel (niet verstandig) zijn;
essere in~, in orde zijn; un caso non la ~,
een enkel geval maakt den regel niet;
mettere qc in ~, iets in orde brengen; a
,....., d' arte, volgens de rcgels van de kunst;
a ~ di mondo, volgens 's wcrelds (gewonen) loop; nelle regale of in tutte Ie regale,
zooals 't behoort, geheel volgens den
regel; per tua ~, tot uw naricht; (prov)
dove non c'e~, non ci son Irati, waar geen
orde is, is geen voorspoed.
regolamento, m regeling, reglcment; dienstregeling, statuten; uitvoeringsbepalingen
van cen wet.
regolare, I vt rege!eno, ordenen, bepalen,
vaststellen; een regel, wet opstellen, t<:t
een bepaalde wet terugbrengen; regulanseeren (een rivier); leiden, besturen; v"reffenen (rekeningen); beslechten (gcschlllen); ~ Ie faccende domestiche, zijn huiselijke aangelegenheden in orde brengen; ~
Ie proprie passioni, zijn hartstochten beteugelen; ~ Ie spese, de ,tering naar de
nering zetten; ~ la valonta degh uommf ~l
bene den wil del' menschen ten goedc lelden;' II ~si, vr zich regelen (naar); zich
gedragen (naar), banuelen; III agg regel-
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ordelijk; RK reguIier, ordes-;
abito "', ordeskleedij; clero "', reguliere,
ordesgeestelijkheid; corpo "', regelmatig
veelvlak; IV sost m ordesgeestelijke.
regolarlta, f regelmatigheid; regelmaat,
regelmatige gang; ordesgeestelijkheid.
regolarlzzare, vt zie regolare.
regolarmente, avv regelmatig, geregeld; gewoonlijk.
regolatamente, avv volgens den regel, regelmatig, ordelijk; juist.
regolatezza, f regelrnaat, geregeldheid (v.
leefwijze).
regolato, p pass & agg geregeld, regelmatig;
volgens den regel; polso - , regelmatige
pols; vento - , periodieke wind, passaatwind.
regolatore, m regelaar; regulateur (in machines &); onrust met spiraalveer (in
horloges).
regolazlone, f regeling, vasts telling, reguiarisatie.
regoletto, m liniaaltje; ..c. kleine versieringslijst; zetlijn (v. letterzetter).
regollno, m versieringslijstjP, randje (aan
meubels).
regoll'zla, f zoethout.
I regolo, m lineaal; fig model, toonbeeld;
..c. kleine sierlijst.
2 regolo, m koninkje, koning van een kleinen staat; (Mit) koningsdraak, basilisk; ~
goudhaantje; (Chim) regulus, metaalkoning, zuiver metaal.
regresslone, f achterwaartsche, teruggaande
beweging.
regresslvo, agg teruggaand, regressief.
regresso, m teruggang, achteruitgang; '"
aanspraak op schade1oosstelling, verhaal
(op iemand); ......, d' una curva, keerpunt
eener kromme lijn.
reietto, agg afgewezen, verworpen, veracht;
i reietti, pi de verschoppeJingen, de pari a's
der maatschappij.
relezlone, f verwerping, afwijzing.
® reina, f zie regina.
reina, f i£j karper.
relntegramento, m wederinzetting, wederherstelling.
reintegrare, vt weer in den vorigen stand
brengen, weder herstellen; fig een schade
herstellen, weer aanstellen, weer op zijn
plaats zetten.
relntegrazlone, I herstelling, hers tel in 't
bezi t; wederinzetting, schadeloosstelling.
relta, f schuld, strafbaarheid.
reiteramento, m herhaJing.
reiterare, vt herhalen, vernieuwen (een verzoek).
relteratamente, avv herhaaldelijk, herhaalde
malen.
relterato, p pass & agg herhaald, vernieuwd.
reludlcata, I '" reeds door een vroeger von-

reliquia
nis besliste zaak, vroegere beslissing_
relatlvamente, avv betrekkelijk, vergeJijkenderwijs_
relatlvismo, m relati visme.
relatlvlta, I rdativiteit, betrpkkeJijkheid.
relatlvo, I agg betrekking hebbend; betrekkeJijk, relatief; II sost m betrekkelijk voornaamwoord.
relatore, m berichtgever, verteller, verhaler,
referent; rapporteur_
relatrlce, f berichtgeefster, verte1ster.
relazlone. I betrekking, verhouding, verband, relatie (onder personen); handelsrelatie; bericht, verhaal, rapport, verslag; rekenschap; ......, di amicizia, vriendschapsbetrekking; aver - con q:l, met
iem. in betrekking staan; lare la sua-,
verslag doen, rekpnschap afleggen; in - ,
met be trekking, wat betreft.
relegamento, m relegazione.
relegare, vt naar een bepaalde plaats verbannen, een bepaalde plaats als woonplaats aanwijzen, naar een provinciestadje overplaatsen.
relegazlone, I verbanning, aanwijzing van
een bepaalde woonplaats.
rellglona'rlo, m belijder van een godsdienst.
rellglone, t godsdienst; belijdenis, ge1oofsrichting; geloof, godsdienstzin; vereering,
eerbied; groote nauwgezetheid; gewetenszaak; RK geestelijke oede; ridderorde;
abito di una "', ordesgewaad; - cristiana,
christelijke godsdienst; ......, lrancescana,
Franciskanrrorde; ,...., gerosolimitana, Johanniterorde; giudice di gran - , zepr
nauwgezet, gewetensvol rechter; ......, del
giuramento, heilighouding van den eed;
-naturale, verstands-, gevoelsgodsdienst;
,...., dei sepolcri, eerbied voor de graven;
ha vent' anni di - , hij is reeds twintig
jaar in de ortie, in 't klooster.
religlosa, l non, religieuse_
religiosamente, avv godsdienstig; stipt,
nauwgezet.
rellgloslta, I godsdienstigheid; nauwgezetheid; heilig, eerbiedwaardig karakter,
heiligheid.
religloso, I m ordesgeestelijke, kloosterbroeder, monnik; II agg godsdienstig, vroom;
godsdienst-; ordes-, kloosterlijk, klooster-; zeer nauwgezet, stipt, gewetensvol;
abito "', ordesgewaad; disciplina religiosa.,
kloostertucht; insegnamento - , godsdienstonderwijs; ordini religiosi, pi geestelijke orden; pratiche religiose, pi godsdienstige oefeningen; abbracciare la vita
religiosa, het kloosterleven omhelzen;
monnik, non worden.
rellquato, m o"erschot; - di cas sa, kasoverschot.
rell'qula, t overblijfsel; reliquie; fig zeer
kostbaar, dierbaar voorwerp.
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rellqula'rlo. m reliquicellkast.
remare, vi roeien.
remata, I riemslag (bij 't roc-ien).
rematore, m roeier.
reme'gglo, m al de roeiriemen van ('en
schip; roeiers; geroei; il ~ delle ali, vleugelgeklapper, geklapwiek.
remlgante, p pres & agg roeienrl; penne remiganti, pi slagpennen.
remlgare, vi aanhoudend, ingespannen
roeien.
remlnlscenza, I (flauwe) herinncring; herinneringsvermogen; plaats in gedicht.
muziek &. die aan cen soortgelijke bij
anderen doet denken. reminiscentie.
remlssl'blle, agg verschoonbaar, vergeeflijk.
remiss lone, f vergiffenis. kwijtschclding; onderdanigheid, onderw<,rping;
vermindering, vcrzwakking van een ziekteverschijnsel; nm c' e~. er valt niet te denken
aan weigeren, aan ontwijken; senza "'"',
reddeloos, hopeloos; meedoogenloos.
remisslvamente, at'v onderdanig, ootmoedig.
remlsslvo. agg beperkend, verzwakkend; onderdanig, ootmoedig, nederig.
remo, m (roei)riPm; barca a quattro remi,
vierriemsboot; "'"' del capovoga, slagriem;
"'"' di coda, wrikriem; gente da ~, boevenpak; di govemo, stuurriem; cala "'"'!
riem plat! condannare al "'"', tot de galeien
veroordeelen; dare de' remi in acqua, de
riemen in het watE'r dompelen. bcginnen
te roeien; leva "'"'! riem omhoog! a forza
di remi, door r02ien; a remi e a vela, in
allerijl; uit aIle macht.
remollno, m valwind, wervelwind; remolini.
pi gekroesdc haardos op hals of borst van
sommige paarden.
remoto, m kleinc draaikolk; ~ wilde haver;
zcmelen.
remontorlo, m remontoir, opwindrad (van
uurwerken).
remora, f hinderpaal. rem, perk; .t kiclzog;
i£J zuigvisch.
remilto, agg verwijderd. vcr, afgelegEn; ne;
secoli piu remoti. in de vroegste eeuwcn.
removl'blle, agg zie rimovibUe.
remunerare, vt zie rimunerare.
rena, f zand.
rena'cclo, m ·zandig terre in, zandgrond.
rena'lo, m zandbank, zandig eilandje.
renaluoto, m zandgraver; zandkoopman.
renate, agg nier-; dolori rena/i, pi nierpijnen.
renano, agg van den Rijn.Rijn-; ia provincia
renana. de Rijnprovineie.
renare, vt met zand poetsen, sehuren.
rimdere, I vt teruggeven, weergevpn, weer
terugbrcngen; vergelden, bcantwoorden;
opbrengen, afwerpen; verspreiden. af·
geven; ~ I' anima a Dio, den geest geven,
sterven; "'"' bene per male. kwaad met goed
yergeldeni ~ colpo per colpo, kef om leer
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geven, met gelijke munt betalen; ~ contenio, tevredenstellen; ~ cmto di, rekensehap geven van; ~ dispiacere, onaangenaamheden veroorzaken; "'"' giustizia a
qd, iem. gcrechtigheid laten wedervaren;
"'"' grazia lof grazie), danken. dank zeggen;
"'"' la grazia a qd, iem. weer in genade aannemen; f " J migliore, beter maken; '"
adore, reuk verspreiden; ~ omaggio. hulde
betooncn; "-' pari ito (of volo). zijn stem
uitbrengen; "'"' la Pasqua. de Paaschplichten waarncmen; ,......, puzzo, stank verspreiden; "'"' ragione, recht sprcken, een
vonnis yellen; "'"' !a ragione, de reden opgeven; "'"' ragione di, rekenschap geven
van; ,......, servizio, een dienst bewijzen; "'-'
sospetto. argwaan opwekken; verdacht
maken; "'"' testimonianza. getuigenis afleggen; "'"' il tributo, de belasting. den
cijns betalen; a buon '""'. tot wederdienst
bereid; (prov) "'"' pan per logaccia, met
gelijke munt betalen; II ~rsi, vr zieh
overgeven; zieh maken; zich begeven;
zich betoonen, docn kennen; zieh bekeercn; .--;ysi celebre, berocmd worden; ""-Irsi
in colpa. zieh schuldigbekennen;~si in tm
luogo, zich naar een plaats geven; ~rsi
monaco, monnik worden. in epn klooster
gaan; ,,-,ysi sicuro, zich vcrgewissen; -...rsi
per vinlo, zich gewonnen geven.
rendlconto. m rekenschap. vcrantwoording.
rendlmento, m teruggave; overgave; rendement; "'"' di conti, aflcgging van rekenschap, verantwoording; "'"' di grazie,
dankzegging.
rendlta, l opbrengst, inkomen; rente; rendite,
PI inkomen, opbrcngsten; ontvangsten.
inkomsten; "'"' pubblica. staatsrente; titoli
di "'"', pi obligatien; vivere di "'"', van zijn
rente leven.
rendltu'ccia, f gering inkomcn, karige rente.
rime m nier; ~ mobile.
wandelende nier;
reni succel1turiati, pI bijnicren.
renella. t fijn zand;
niergruis; niersteen.
renl, m pi nieren; "'"' f pI lendenen; Iii delle
reni, ruggegraat; dar Ie reni. op den loop
gaan, de plaat poetsen; metiers; a qc col
IiI delle reni, ergens met ijver aan begin.
nen. iets kraehtig aanpakken; sentirsi
carrere (of sdrucciolare) qc giu per Ie retli,
iets slechts, een onheil voelen aankomen,
voorzien; voltar Ie reni a qd, icm. den l'Ug
tockeeren.
renl'ccio, m grind. kiezel.
reniforme, agg I korrelig; 2 niervormig.
renl'schlo, m zandbodem, zandig terrein.
renltente, agg weerspanni g, weerbarstig.
weigerachtig.
renltenza, f wcerbarstigheid. weerspannigheid; "'"' naturale. natuurlijke tegcnzin.
renna, f fu. rendier.
..
~enO, tit Rijn,
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represslone, 1 onderdrukking, beteugeling.
reoone, m grof zand.
represslvo, agg beteugelenrl, bedwingend,
renosita, I zanderigheid.
den kop indrukkend.
renoso, agg zandig, zanderig.
represso, p pass van reprimere.
rensa, f renso, m fijn wit linnen.
reprlmenda, t berisping, scherpe terechtrenunziare, & zie rilJUnziare.
wijzing.
.
Renzo, m afkorting van: Lorenzo.
repri'mere,
I vt onderdrukken, beteugelen,
reo, I agg verdorven, misdarlig; boosaardig;
bedwingen, inhouden (toorn &); ......, l' orgoschuldig; slecht, sc.handelijk. schadelijk,
glio di qd, iemands trots fnuiken; II ......".si,
verderfelijk; disegno ......" schandelijk voor·
vr zich bedwingen, zich intoomen, inhounemen; ......, di morte, schuldig aan doodden, beheerschen.
slag; tempo ......" slecht, gemeen weer; II
sost m schuldige; 1'1 beklaagde; ® kwaad; reprobo, I agg verdoemd, goddeloos, door
......, conlesso, schuldige die bekend heeft;
God verworpen; II sost m verdoemde;
......, convinto, overtuigd schuldige.
(Scherz) zondaar, onwaardige .
reoba'rbaro, m ~ rabarber.
repu'bbllca, I republiek, gemeenebest;
reparto, m verdeeling; afdeeling, yak.
cristiana, Christenhcid; ......, letteraria, de
repellente, p pres & agg afstootend, afstooletterkundigen, de geleerde wereld; e una
tings-.

......" 't is een warboel, een huishouden van

repellere, vt zie respingere.
Jan Steen, er is geen gezag.
repenta'gUo, m groot gevaar, groot waag- repubblicanamente, avv republikeinsch.
stuk; mettere a ......" op 't spel zetten, in de repubbllcano, I tn republikein; II agg repuwaagschaal stellen; stare a ......" rlappercn
blikeinsch.
weerstand bieden (op gevaar van 't leven repudlare, vt zie ripudiare.
af); star a ......, con qd, met iem. in hevige repugnare, vi zie ripugnare.
veete zijn; iets met iem. uitvechten repullstl, m (indecl) lar ......, of il......" alles op(vooral wetenschappelijk).

r:epente, I agg plotseling, onverhoopt, hevig;
steil; snel stroomend, meesleurenrl (rivier); II avv (ook: di ......,) onverwachts,
plotseling, eensklaps.
repentemente, avv plotseling, eensklaps, onverwachts.
repentinamente, avv plotseling; onverhoopt.
repentino, agg plotseling; oog~nblikkelijk;
onverwacht, onvoorzien.
repere, vi kruipen, sluipen.
reperi'blle, agg te vinden, vindbaar.
reperto, I agg 1'1 gevonden, in beslag genomen; II sost m vondst, bcvinding; in beslag genom~n stukken (bij huiszoeking &).
repertilrio, m zaakregister, klapper; repertoire, lijst van op te vo~ren (tooneel-)
stukken.
replica, 1 repliek, (weder)antwoord); bescheid; tegenspraak; wederopvocring (v. e
tooneelstuk); ubbidire senza ......" zonder
tcgenspreken gehoorzamen.
repllcare, I vt (weer) antwoorden, bescheid
geven; tegenwerpen, tegenspreken; repeteeren, herhalen; opnieuw opvoeren (tooneelstuk); non trovar niente a ......" er niets
tegen in te brengen hebben; II vi antwoorden, tegenwerpingen maken, opnieuw zeggen 01 schrijven; quando no dctto
U1Ja cosa non si replica, als ik iets gezegd
heb, duld ik geen tegenspraak; senza ......,
parala, zonder tegen te spreken.
repllcatamente, avv herhaaldelijk, herhaalde
malen.
repllcazione, f zie replica; herhaling.
reporter, m indecl reporter, verslaggever.
reprlmdllre &, zie riprenaere &,

eten, alles meenemen, schoon schip maken.
repulsa, I zie ripulsa.
repulslone, f zie ripulsione.
repulsore, m buffer (van spoorwagens).
reputare, & zie riputare &.
requle, ! rust; ......, m zie requiem.
requiem, m RK requiem, gebed voor de rust
van de dooden, zielmis.
requlslre, vt opeischen, opvorderen, requireeren, in beslag nemen.
requlsito, I p pass & agg gevorderd, gerequireerd, opgc/lischt; vereischt; II sost m vereischte, noodzakelijke eigenschap.
requlsitilria, I 1'1 requisitoir, eisch van 't
openbaar ministerie.
requlslzlone, / requisi tie, vordering, opeisching; verzoek, verlangen; a ......, di ..•
op verzoek van ...
resa, f ~ overgave, capitulatie; terugzending van niet verkochte couranten en afleveringen van tijdschriften aan den uitgever.
rescl'ndere, vt t'1 opheffen, vernietigen (een
contract &).
resclsslone, f opheffing, vernietiging (in
rechten).
resclsso, p pass van rescindere, vernietigd.
resclssilrlo, agg 1'1 vernietigend, opheffend.
rescrltto, m tlI rescript: schriftelijk antwoord (v. e. vorst, v. d. Paus); besluit,
beschikking.
resecare, vt zie risecare.
reseda, 1 ~ reseda; ......, dei tintori, pl wouw.
res la, f ketterij; godslastering; lig twist.
resldente, I agg resideerend, woonachtig,
verblijf hOlldend; ministrlJ ---, minister-
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resident, gezant; II sosl m resident; diplomatick agent, zaakgelastigde.
residimza, f residenti"O; vaste woonplaats,
zetel; RK baldaldjn voor de hostie; troonzetel; ambt van resident.
residenziale, agg met verplichting ergens te
wonen (van prebenden).
residuale, agg overblijvcnd; achterblijvend.
residuare, I vt een schuld allengs tot op een
klein bedrag na afbetalen; II ~rsi, vr
terugge brach t zijn, verminderd zijn; nog
bedragen.
resi'duo, I m rest, overschot, overblijfsel,
. rest ant; bezinksel; II agg overblijvend,
overschietcnd.
resina, f hars.
resina'ceo, agg harsachtig.
resini'fero, agg harshoudcnd, harslcverend.
resinoso, agg harsachtig, harshoudend.
resipiscenza, f berouw, bekeering, inkecr.
reli'pola, f l' roos, bclroos.
resistente, p pres (v. resistere) & agg weerstandbiedcnd, sterk, stevig.
resistenza, f tcgcnstand, weerstand, stevigh"id; 1" wecrstandskracht .
•resi'stere, vi wcerstaan, wcerstand bieden,
zich verzettcn; standhonden, best and
zijn tegen.
reso, p pass van rendere.
resoconto, m verslag; ~ della Camera, I{amerverslag.
resoluzione, f zie risoluziotze.
respettivo, agg zie rispettivo.
res pice, m non ce n' piu ~, er is niets meer
(van over), alles is op (at weg).
respi'ngere, vt terugwerpcn, terugdrijvcn;
afslaan (den vijand); .t afdrijven (schip);
fig afwijzen, van de hand wijzcn, wcigeren.
respinto, p pass van respingere.
resplra'biJe, agg in te ademen, inadembaar;
dragelijk.
respirare, I vt inademen, ademen; II vi
ademen, ademhaIen; fig verademen,
ademscheppen, uitblazen; non aver tempo
di ~, geen tijd hebben om adem te
scheppen, overladen zijn met werk.
respiratore, m l' respirator.
respiratorio, agg ademhalings-; organi respiratori, PI ademhalingsorganen.
respirazione, f ademhaling; fig verademing;
~ aTfannosa, ademnood.
respiro, m adem; ademhaling, adcmtocht;
verademing, ontspanning; rust; $ uitsteI,
respijt; dar I' ultimo ~, den laatsten adem
ui tblazen; levare (of togliere) it ~, den
adem benemen; prendere un po' di ~, een
weinig uitblazen, uitrusten; vendere a ~,
op krediet verkoopen.
responsa'blle, agg verantwoordelijk.
responsabilitil, f verantwoordelijkhe;d; t'1
aansprakelijkheid.
responsione, f contractueel vastgestelde ter-
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mijn (v. afbetaling, v. betaling); zie ook
risponsionc.
responsivo, agg een antwoord behelzcnd;
lettera respotlsiva, antwoord (op brief).
responso, m orakelspreuk; l'1 reehtsbescheid; (Iron) antwoord.
responsorio, m RK responsorie, beurtzang.
ressa, f dringend verzoek, aandrang; gedrang.
resta, f It baard (v. korcnaar); ruggegraat
(v. visch); rist (uien, knoflook); CO haak
aan pantser tot het opleggen der lans;
oponthoud.
restante, I p pres & agg blijvend, overblijvend; II sost m restant, overblijfsel, overschot; del ~, overigens.
restare, vt I blijvcn, achterblijven, blijven
staan; 2 ophouden (met); 3 gelegen zijn,
zich bevinden; 4 verbaasd, verwonderd
zijn; 5 zijn, worden (in pIaats van essere);
6 overblijven; 7 zich staande houden, op
de been blijven; resta marta sui colpo, hij
was, blecf op slag dood; quanta pane
erestato, hoeveel brood is er overgebIeven;
la pioggia e un po' restata, de regen heeft
wat opgehouden; dove resta la vostra
villa? waar ligt uw villa; ~ ad (of da)
avere, nog te vorderen hebben; 1'esta da
qd, het hangt van iem. af; se restasse da
me, als 't aan mij lag, van mij afhing; ~
d' accardo, 't cens worden; 1'"'-1 di sasso, versteend zijn van schrik; vuol ~ se1'viia?
mag ik het U aanbieden.
rest at a, f einde, ophouden; stilstand.
restauramento, m zie restaurazione.
restaurare, vt hersteIlen, weer in orde brcngen, restaurcercn (oude gebouwen, kunstwerken); den vrocgeren regeeringsvorm
weer herstellen; versterken, aansterken,
opfrisschen.
restauratore, m hersteller, vernituwer,
restaurateur.
restaurazione, f restauratieO, herstelliu!'\, vernieuwing; wederopbouw; hersteI, genezing.
resta'uro, m restauratie, herstelling, vernieuwing, wederopbouw.
reste, f pi steen galien (v. paarden).
restio, I m steegschheid (v. paarden);
koppigheid, weerspannigheid; aver il ~,
langzaam in zijn doen, zwaar op de hand;
zijn; moeilijk te overtuigen zijn; II· agg
steegsch, koppig, weerspannig; afkeerig.
restitul'bile, agg terug te geven.
restitulre, I vt teruggeven, resti tuecren; herstellen (in vorigen staat, in vroegere
rechten); II ~rsi, vr zich weer herstellen;
terngkeeren.
restituito, p pass teruggeven; teruggekeerd.
restituzione, f teruggave, restitutie; herstelling, herplaatsing; Ii! tErugkeer van
een planeet naar haar uitgangspunt.

resto
resto, m restO, overblijfsel, restant; resti
mortaU, pl stoffelijk overschot; it '"
del tempo, de nog overblijvende tijd; aver
il suo --, het zijne, zijn deel hebben; dare
il "', het restant ternggeven; dc laatste
hand leggen; zijn portie geven: lare del "',
zijn laatste geld inzetten (in 't spell; lig
alles op 't spel zetten; rilategli it --I geef
hem zijn portie, zijn verdiende loon! par
che gli debba ritare il --, ik zal strenger
tegen hem moeten optreden; del (of nell
'--, overigensa

restone, agg ~ met langen baard (korenaren); cane - , groote staande hond.
restrl'ngere, vt zie ristringere.
restrlttlvo, agg beperkend.
restrlzlone, I beperking, restrictie, vootbehond; samentrekking (bijv. der longen);
mentale, innerlijk, stilzwijgend voorbehond; sensa --, zonder voorbehond.
resultare, zie risultare.
resuplno, agg op den rug Jiggend.
resurrezlone, / opstanding (uit den dood),
herleving; Pasqua di --, Paschen.
resuscltare, vt zie risuscitare.
reta'gglo, m erfdeel; erfenis; vermogen.
retare, I vt van een vierkantennet voorzien
ter vergrooting of verkieining van teekeningen; II vi schenren, bars ten krijgen
(verguldsel, kalklaag &).
retata, / 't uitwerpen 0/ inhalen van 't
vischnet; "angst in 't net; slag, vangst;
ontvangst; arrestatie in massa; fare una
buona "', een goeden slag slaan; een goede
kas maken.
rete, / net 0; list, valstrik; draagnetje; haarnetje; opera a --, knoopwerk, vlechtwerk; -- da pescare, vischnet; -- da
uccelli, vogelnet; rimanere a una --, in een
strik, een hinderlaag vallen; tendere Ie
reti, netten, strikken spannen; tirar la
rete, het net ophalen; zie ook retare.
retentlvo, agg zie ritenitivo.
retepora, / netkoraaI.
retlcella, I netje; haarnetje; filetwerk.
retlcenza, I achterhouding, verzwijging; reticentie, plotselinge afbreking der rede
om de aandacht te vestigen op hetgeen
men verzwijgt.
retlco, agg Alpi retiche, pi Rhretische AIpen.
reU'cola, / klein, fijn netje, taschje.
retlcolamento, m netvormige Jigging, net.
reUcolare, I agg netvormig; II vt netvormig
maken, aauleggeu; van traliewerk, netwerk voorzien.
retlcolato, I agg netvormig; II sost m netvormig tralie- 0/ vlechtwerk; -- di lerro,
gevlochten ijzerdraad, ijzergaas.
reU'colo, m netmaag, mnts (der herkauwe!?); netvormig weefseI.
retlforme, agg netvormig.
rttlna, f netvlies (van 't oog).

-

retrovia
retina, I netje.
retlnenza, / terughouding.
retlnlte, t r netvliesontsteking.
retlno, m netjf'; fijn vlecht- 0/ knoopwerk
(van zijde, gonddraad &); ijzer-, kopergaas; lepel met gaten (voor de zijdewormen).
retore, m W rhetor, leeraar in de welsprekendheid; hoogdravend redenaar.
retorico, agg zie rettorico.
retorta, f (Chim) retort, kolfflesch, kromretrarre, vt zie ritrarre.
(hals.
retra'ttlle, agg intrekbaar (nagels).
retratto, I p pass van retra"e; II sost m op'brengst (v. verkocht goec1).
retrlbulmento, m belooning, vergelding, bezoldiging.
retrlbulre, vt beloonen, vergelden, in ruil
geven; betalen.
retrlbutore, I m -trice, f vergelder; belooner; -ster; II agg vergeldend.
retrlbuzlone, t vergelding, vergoeding, bclooning; loon.
retrivo, I agg terugtredend; langzaam, talmend, dralend; reactionnair; II sost m
reactionnair, achterblijver.
retro, avv achter, terug.
retroattlvita f terugwerkenc1e krach t.
retroattlvo, agg terugwerkenc1, met terugwerkende kracht.
retroazlone, f terugwerking.
retrobottega, t winkelkamer.
retroca'mera, f achterkamer; geheim kabinet.
retroca'rlca, f cannoni, fucili a ,..." pi X
achterIaadkanonnen, -geweren.
retrocMere, I vi achteruitgaan, terngwijken;
.tig een plan opgeven; II vt !'1 weer afstaan, teruggeven.
retrocesslone, t wederafstanc1, ternggave.
retrocesso, p pass van retrocedere.
retrogradare, vi II schijnbaar teruggaan
(v. planeten).
retrogradazione, f II schijnbare teruggang
(v. planeten); achteruitgang.
retrogrado, I agg achteruitgaand, teruggaand; reactionnair; II sost m reactionretrogua'rdla, f X achterhoede.
[nair.
retrorso, avv achteruit, achterwaarts.
retroscena, f ruimte achter 't tooneel, achter
de schermen.
retrospettlvo, agg retrospectief, terugblikkend, terng-; met 't oog op 't verleden.
retrostanza, f achterkamer.
retroterra, f achterIand.
rdrotrarre, vt in een vroegeren tijd verplaatsen, antidateeren, zich in de tijdrekening vergissp.n.
retrove'ndlta, f terngverkoop, wederverkoop aan den vorigen eigenaar.
retrovla, f X verbindingslijn, ctappenlijn;
servizio di "', X etappendienst.

retta
retta, I I uuurzaamheiu, wecrstandsvermogen; 2 maandelijksch kostgeld, pension;
3 oplettendheid, het toeluisteren aanuacht; 4 nohte lijn; 5 (A nat) pijlnaad;
mezza ~, half pension, halve kost ; dar
~ a, goed opletten, t02luisteren (op);
(iemands) raad opvolgen; non do ~ a
llcssuna, ik laat mij door lliemand gezeggen; dai~! antwoord mij toch! kijk, hoor
eens! lar paca (of malta) ~, zeer (01 weinig) duurzaam zijn (v. stoffen, klecren);
stare a -...-, in den kost zijn; tenere a ~,
pension houden (voor lecrIingen).
rettamente, avv rechtschapen, opreeht, eerIijk; recht, juist, correct.
rettangolare, agg rechthoekig.
[hoekig.
retta'ngolo, I m rechthoek; II agg rechtrettlficamento, m verbetering, reehtzetting;
betere inlichting.
rettlflcare, vt recht makcn; vcrbetcren; herstell en (een vergissing, cen vcrkeerd bericht), rectificeeren; (Chim) zuiveren; tot
cen reehte lijn herleiden, de lengtc (van
kromme lijnen) bepalen; X het verbroken
gelid herstelJen.
rettlflcato, p pass van rctti/icare; alcoal ~,
gerectificeerde, tweemaal overgehaalde
alcohol.
rettificazione, I verbetering, hcrstelJing van
een bericht, rectificatie; (Chim) zui vering,
herhaalde distillatie; bepaling der !engte
van cene kromme lijn; ~ di conlini,
grensre geling.
rettlIe, I agg kruipelld; II sost In reptiel,
krui pend dier; lig krui per.
rettili'neo, agg rechtlijnig.
rettitu'dine, f rechtschapenheid, oprechtheid; rechtheid,
juistheid (v. oordeel).
relto, I agg recht; rechtschapen, ecrlijk; oprecht, waar, gezond (oordeel); casa ~,
eerste naamval; intestina ~, endeldarm;
linea reita, rechte lijn; pranunzia retta,
juiste, goede uitspraak; via retta, reehte
weg (ook lig); II avv recht, rechtuit; III
sost m het reehte, gocde, juistc; rechtheid;
endcldarm.
rettorato, m rectoraat, rectorschap_
rettore, m rector, directeur ccncr school;
RK eerste geesteIijkc eener kerk, in een
gesticht.
rettorla, I parochiekerk; bureau van den
rector, rectorskamer.
rettorica, I rhetorica, redekunst, leer van de
welsprekendheid; > woordenkraam.
rettoricamente, avv rethorisch,' vol gens de
regels der rhctorica.
rettorico, I agg rhetorisch, redekunstig; gczccht, gekunsteld; modi rettorici, pi rhetorische wendingen; II sast m leeraar in de
redekunst, rhetoricus.
rettoricume, m holle reue, omhaal van woorden, woordenkraam.

riaccasarsi
reu'cdo, m koninkjc; koningszoon (in
sprookjes).
reuma, I l' rheumatiek.
reuma'tlco, agg
rheumatisch.
reumatlsmo, m
rheumatick.
reumatizzato, agg l' rhcumatisch, aall rhenmatiek lijdend.
revellere, vt T aflE'idCll (opgehoopte sappen).
reverendi'ssimo, a.gg & sast m hoogcerwaardc
reverendo, I agg eerwaardig, eerwaardr;
reverenda madre, eerwaarde Moeder; II
sost m Eerwaarde.
rever ire, vt zie riverire.
revisione, I herziening, onderzoek, n'vls\(';
't doorzien; ~ d' una legge, wetsherzicning; ~ delle stampe, rcvisie, tweede druk.
proef.
revisore, m herziener, revisor, corrector.
revoca, I hcrroeping, intrekking; vcrnietiging.
revoca'blle, agg herroepbaar, afzctbaar_
revocabillta, I herroepbaarheid; afzetbaarheid.
revocare, vt herrOf'pell; tcrugroepen; opheffcn; vernictigcll; ~ dall' impiega, uit
een ambt ontzetten, afzetten; ~ in
dubbio, in twijfel trekken.
revocatlvo, agg hcrroepend.
revocatorio, agg herrocpend, herroepings-.
revocazione, I terugroeping, herroeping, intrekking, ophcffing; ontzetting (uit cen
ambt).
revolver, m indecl revolver.
revolverata, f revolverschot.
revulsione, IT afleiding (vanslechte sappen).
revulsivo, I agg '"f' afleidend; II sost m afleidend geneesmiddcl.
rezia'rio, m III rctiarius, gladiator md net
en drietand.
rezza, f fijn visdmet; netvormig weefsel,
stramien.
rezzo, m schaduw, beschaduwde plaab;
koeHe; stare al ~, ill de schaduw zitten,
liggen; tenere al ~ un cavallo, cen paard
niet gcnoeg beweging geven.
re'zzola, I dunne huid van uien 01 knoflook;
fijll vischnet.
riabbandonare, vt wederom verla ten.
riabbassare, vt opnieuw vcrncdcren, nog
lager maken.
riabbellirc, vt weer verfraaien.
riabbottonare, vt weer dichtknoopcn.
riablIltare, I vt weer bekwaam, geschikt
maken; l'1 rehabilitecren; (in rang, ecr)
hersteIlen; vroegcre rechten tcruggeven;
II ~rsi, vr zich rehabili tceren, de ach ling
herwinnen, zijn gorden naam terugkrijgen.
riablIltazione, f rehabili tatie, eerherstel;
herstelling (in rechten).
rlaccasarsi, vr opnieuw trouwen, opnieuw
cen huishouding oprichtcn.
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riaccendere
rlaccimdere, I vt weer aansteken; lig doen
herleven, weer opwekken; II ,...,rsi, vr
weer beginnen te branden, weer opflikkeren; op-, herleven.
rlaccettare, vt opnieuw aannemen.
rlacchlappare, vt weder vangen, snappen;
fig wederom betrappen, overvallen.
rlaccomodare, vt weer in orde brengen.
rlaccompagnare, vt opnieuw begeleiden;
weer naar huis, naar buiten geleiden.
rlaccordare, I vt opnieuw stemm en, weer
verzoenen; II ,...,ysi, vr zich weer verzoenen, het weer eens worden.
rlaccozzare, vt weer vereenigen, weer samenvoegen.
rlacqulstare, vt weer verkrijgen, terugbckomen; weer verwerven.
riadattare, vt weer passend makcn, weer
aanpassen.
rladdormentare, I vt weer doen inslapen; II
""'rsi, vr weer inslapen.
rladlrarsl, vr weer toornig worden.
rladottare, vt weer aannemen, weer adopteeren.
rlaffermare, vt opnieuw bevestigen, bekrachtigen.
riaHezlonarsl, vr opnieuw liefkrijgen, zich
weer hechten (aan).
rlafflttare, vt weer verhuren; onderverhuren.
riagganclare, vt weer dichthaken, weer toeknoopen.
rlagglustare, vt weer herstellen, weer in orde
brengen, recht zetten.
rlaggravare, I vt weer bezwaren, belasten;
weer erger maken; II ""'rsi, vr verergeren,
erger worden.
riallacciare, vt wederom toesnoercn; weer
omstrikken.
riallargare, vt weer verwijden; nog wijder
maken.
riallettare, vt weer verlokken, weer aanlokken.
[worden.
riallettarsl, vr weer ziek, weer bedlegerig
riallungare, vt weer verlengen, langer maken.
rialto, m hoogte; verhooging; oprit; bordes,
perron; oneffenheid; pavimento eke ka
molti rialti, een plaveisel met vele oneffenheden; rieamo a ,..." verheven borduurwerk; lar un po' di ,..." wat beter eten
(ontbijten) dan gewoonlijk.
rlalzamento, m verhooging', ophooging,
toeneming (v. temperatuur); stijgende
beweging, stijging (v. waarden); verlevendiging.
rlalzare, I vt verhoogen, doen stijgen; opbeuren, opheffen; oprichten; ,..., it eredito,
zijn invloed, vertrouwen weer verheffen,
doen toenemen; ,..., la Ironte, het hoofd oprich ten; II ""'rsi, vr zich oprichten, opstaan; zich verheffen; zich er weer bovenop werken; III vi stijgen, omhoog gaan
(thermometer, prijzen, waarden &).

riarso
rlalzo, m prijs-, koersstijging.
rlamare, vt iemands liefde beantwoordcn;
weder beminnen.
rlamlcarsl, v reeipr weer vrienden worden,
zich weer verzoenen.
rlammalare, vi & ,...,rsl, vr weer (opnieuw)
ziek worden.
rlamme'ttere, vt weer 01 opnieuw toelaten;
weer aannemen.
riammlsslone, f weder toelating, weder aanneming.
rlammogJlarsl, vr hertrouwen.
rlandamento, m herhaling van een zelfde
woord; overdenking, herinnering.
rlandare, I vi weer heengaan; II vt overzien,
wee, overdenken, nog eens doorlezen;
zich weer voor den geest halen.
rlanlmare, I vi weer bezielen, doen herleven,
verlevendigen, weer aanwakkeren; II
,...,ysi, vr weer moed vatten, opleven,
herleven.
rlannebblarsl, vr zich opnieuw bewolken;
opnieuw vcrduistercn (den blik), somber
worden.
rlannestare, vt weer enten; weer inenten,
herinenten.
rlannettere, vt weer samenvocgen, weer aaneenknoopen; weer annexeeren.
rlannolare, vt weer vervelen, opnieuw lastig
vallen.
rlapertllra, I heropening.
rlapparlre, vi weer verschijnen, weer te
voorschijn komen.
rlappellarsi, vr 1"1 opnieuw in hooger beroep
gaan.
rlapplmdere, vt weder ophangen.
rlapplccare, I vt weer vastmaken, weer aanhechten; weer aansteken (het vuur); weer
beginnen (een veldslag); ~ it sanna, weer
insJapen; II ""'rsi, vr weer ontvlammen;
,...,ysi can qd, zich weer met iem. verzoenen.
rlapplglonare, vt weer verhuren; ondervcrhuren.
rlapprovare, vt weer 01 opnieuw goedkeuren,
toestaan; nogmaals bewijzen, bekrachtigen.
.
rlaprlmento, m heropf'ning.
rlaprlre, I vt heropenen; weer opendoen;
weer doen beginnen (theaters); ,..., una
piaga, een wonde weer openrijten; II
,...,ysi, vr weer beginnen (scholen, theaters); weder opengaan.
rlarmare, I vt opnieuw bewapenen 01 versterken; II -rsi, vr zich opnieuw bewapenen.
rlarrlcchlre, vi weder rijk worden.
riarrolare, vt weer aanwerven, recngageeren.
rlarso, p pass (v. riardere) & agg verdord,
uitgedroogd; verbrand (door de zon); van
buiten verbrand en van binnen ongaar
(vleesch); ~da invidia, door nijd verteerd.

riascendere

60 5

rlasce'ndere, vi weer opstijgen; weer stijgen.
rlascoltare, vt weer aanhooren; opnieuw gehoor schenken.

rlaspettare, vt wederom wachten; aspettare e
~,

wachten en nog eens wachten.

rlassalire, rlassaltare, vt opnieuw aanvallcn.
rlassecchlre, vi weer mager worden.
rlassetto, m hers tel der orde; nieuwc regeling, ordening.

rlasslcurare, vi herverzekeren.
rlasslcurazlone, t herverzekering.
rlassorblre, vt weer in-, opzuigcn; opslorpen.
rlassu'mere, I vt weer aauvaarden, wecr op
zich neIncn; hervatten (een onderhoud);
kort samenvatten, rcsumeercn; II ~rsi, vr
't besprokenc nog cens kort salllcnvatten,
resumecrcn.
rlassuntivo, agg kort samcnvattcnd, resumeerend.
rlassunto, m kort overzicht, resume.
rlassunzlone, f weder aanvaarding (van een
ambt); wcderopvatting; hervatting.
rlattaccare, I vt weer bevestigen, aanhechten, vastlllaken; opnieuw inspannen
(trekdieren); weder aanknoopen (vriendschap); opnieuw beginncn, weer opnemen,
hcrvatten (gesprek); II ~rs1:, vr zich opnieuw vastklampen of vastklemlllen.
rlattare, vt weer geschikt maken, weer in
orde brengen, restaurecrcn, herstellcn.
rlattlvare, vt weer in gcbruik stellen, weer
in werking zctten.
rlattlzzare, vt weer oppoken, weer aanstoken.
riavere, I vt terugkrijgcn, terugbekomen,
terugwirillen; opnieuw krijgcn (ziekten);
weer herstellen, nieuwe kracht geven;
verkwikkcn, opfrisschcn; ~ il fiala, weer
op adem komen; ~ Ie parole, den draad
van het gcsprek weer opnemen; weer
woorden vinden; zieh van zijn verwarring
hcrstellen; II ~rsi, vr weer tot zichzelf,
tot bezinning komen; zich hcrstellen, bekomen; hcrleven; zich vcrkwikkcn; il
mcrcato si riebbe, de markt heeft zich weer
hersteld.
rlavuta, f herneming eener vesting; revanche
(in 't spel); far la ~, revanche nemen.
rlavuto, p pass (van riavere) hersteld, herleefd.
rlavvallo, m $ vernieuwing, prolongatic (van
een wissel).
rlavvertlre, vi opnieuw berichten.
riavvicinare, vi weer naderen, weer nader
tot elkaar brengen, verzocnen.
riavvlsare, vt opnieuw bcricht zcnckn, waarschuwen.
rlazzuffarsl, vr elkaar weer in de haren vliegen, weer handgemeen worden.
ribadarsi, vr op zijn hoede zijn; cen gevaar
ontwijken.
rlbadire, I vi ~ (om)klinken, vastklinken;
nicten; den mond snoeren, hot ant-
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woord niet schuldig blijven; e ribadito il
chiodo, de zaak is beklonken, er is niets
meer aan te veranderen; ~ qc nella mente
a qd, iem. iets goed in den geest prenten,
inhameren; II ~rsi, vr vastgeklonken
worden; ergens vasten voet krijgen, zich
vastnestelen.
ribagnare, vt weer bevochtigen, weer natmaken.
ribalda'glia, f > boevelltuig, boevenpak.
ribalderla, f schurkerij; schurkcnstrcek; fig
knoeiwerk, slecht werk.
ribaldo, I m schurk, booswicht; ribaldi, pi OJ
uit 't gemeenste volk bijeGngebrachte soldaten; II agg slecht, schurkachtig, gcmeen; ellendig.
rlbaldone, m groote schurk.
rlbalta, I valdeur, luik; klep; slnisdeur,
schuif; draaibare plank om 't voetlicht te
verduisteren (in schouwburg); scrivania a
~,schrijftafellllet klepsluiting, secretaire;
tavola a ~, klaptafel.
ribaltare, vi omslaan (ecn wagen).
ribaltone, m hevige schok, stoot.
rlbalzare, vi weer opspringcn, opstuitcn.
ribalzo, m zie rimbalzo.
ribassare, I vi (in prijs) vcrminderen; II vt
den prijs verlagen.
rlbasso, m prijsvermindering, afslag, rabat;
daling (van den prijs); mi Ieee un ~ di
dieci percento, hij gaf mij tien percent
rabat.
rlba'ttere, I vt I opnieuw slaan; 2 overmunten, vermunten; 3 neerslaan, benemen
(kracht); 4 ontzenuwen, weerleggen (bewijsgronden); 5 een dubbelen zoom leggen; 6 terugslaan, terugketsen; terugwerpen, terugkaatsen, weerspiegelen; 7 (Pitt)
als pendant, tegenhanger schilderen; 8
slijpen, scherpen (Iandbouwwerktuigen);
9 opnieuw opjagen (wild); ~ il chiodo,
den spijker omslaan; fig op hetzelfde onderwerp terugkomcn, dezelfde argumenten herhalen; ~ Ie note, J' de noten elk
voor zich goed betonen; II vi terugstooten, terugloopen (vuurwapcnen na het
schot); III ~rsi, vr teruggekaatst, teruggestooten worden; afstui ten, terugketsen.
rlbattezzamento, m wederdoop.
rlbattezzanti, m pi OJ wederdoopers.
ribattezzare, vt wederdoopen; lig herdoopen.
ribattlmento, m terugslag, terugstoot; terugkaatsing, weerschijn.
rlbattltura, f het terugslaan, terugstooten;
terugstoot, terugslag; terugwerpen (vall
den bal); weerschijn, weerkaatsing (van
't licht).
rlbattuta, f terugslag, terugstoot; fig bits,
scherp antwoord; plaats waar bij het balspel de bal wordt teruggeslagen.
ribeca, f J' oude driesnarigc viool; boercnviDal.
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rlbeeeare, vt weer met den snave! pikkel1;
fig een hatelijk antwoord geven, terugbekken; (prov) chi becca e ribecca-io, wie
kaatst moet den bal verwachten.
ribellante, a·gg oproerig.
rlbellare, I vt oproerig maken; II vi & ~rsi,
vr oproerig worden, in opstand komen;
zich verzetten.
rlbelle, I agg oproerig, weerspannig. muitziek; weerstandbiedend (stoffen); hardnekkig (ziekte); II sost m rebel, oproerling, muiter.
[spannigheid.
ribelllone, m rebellie, oprocr, muiterij; weerI1benedlre, vt opnieuw zegenen; den vloek,
den ban herroepen, terugnemell; opnieuw
wijden (een ontwijde kerk); fig weer in
genade aannemen.
rlbere, vt weer drinken.
rlbes, 'In ~ aalbes; aalbessestruik.
rlbobolare, vt onder geestige woordcll verbergen (de waarheid).
rlbilb~lo, m vroolijke, geestige zinspreuk;
geestig, grappig gezpgde.
rlboccare, vi boordevol zijn, overloopen; fig
overvloeien van.
rlboeco, m het overloopen, overvloeiell; a ~,
overvloedig, rijkelijk; empire a ~, tot aan
den rand toe vullen.
ribolllmento, m opborreling, koking; gisting,
broeiing (v. 't hooi).
ribolllre, vi nog eens koken; gistell, broeien;
in bederf overgaan (wijn, olie); fig in oproer, gisting geraken; ma che g/i ribolle
ora? maar wat valt U nu in den zin? wat
komt nu bij U op ? il fieno ribolle, het
hooi broeit; il sangue ribolle, het bloed
kookt, geraakt in gisting.
ribollltl'cdo, m bezinksel bij 't koken; F
opgewarmde, opgekookte spijs 01 drank;
slakken (bij 't zwavelbranden).
ribolllto, p pass & agg opgekookt, opgewa.rmd; in gisting overgegaan, bedorven.
rlbiltta, f vroolijk gastmaal.
rlbottone, m brasser, slemper.
rlbrezzarsl, vr huiveren; (Scherz) zic.h vee 1
te jeugdig en koket kleeden.
rlbrezzo, m huivering; afschuw; cose che
Janno ~, huiveringwekkende dingcn; non
avere ~ di fare qc, niet terugschrikken
iets te docn; fare ~, doen hniveren.
rlbruscolare, vt naplnkken, nalezen; napluizen.
rlburlare, vt opnieuw voor den gek houden;
terugschertsen, met sc.herts bC'antwoorden.
rlbuttante, p pres (v ributtare) & agg afstootend, weerzinwekkend; aanstootelijk.
rlbuttare, I vt wegwerpen, terugdrijven;
uitspuwen, uitbraken; fig afschrikken;
verwerpen, afslaan (vcrzoeken); weerleggen, omverwerpen (gronden); II vi afkeu,
walging opwckkcn, afstootcn.
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rlcaceiare, I vi opnieuw verdrijven, verjagen;
hitdrijven; weer inslaan, indrijven (spijkers); (Pitt) sterk doen uitkomEn, sterk
sc.haduwen; (fig) ,..", una payola in gola a
qd, iem. het antwoord niet schuldig blijyen; iem. een woord, beleediging weer
doen inslikken; II ~rsi, vr weer binnendringen.
rleadere, vi opnieuw vallcn, terugvallcn;
weer vervallen (in); gaan liggen (gra~Ul
door den regen); 1'1 ten deel vallen; ~ al
basso, tot armoede vervallen; ~ da un
privilegio, cen privilege verliezen.
rlcadlmento, 'In zie ricadula.
rlcaduta, f het terugvallen, terugval, WCdHinstorting (in ziekte); 't weer vervallen (in
fout, misdaad); val (van plooien v. c.
kleed).
rieaduto, p pass (v. ricadere) & agg teruggevallen, weder in bezit gekomen; verarmd,
vervallen; zwak, uitgeput.
rlcalare, I vt weer naar beneden laten, weer
laten zakken; II vi afdalen, weer omlaag
gaan; HOg meer dalen, verminderen.
rlcalcare, vt weer betreden; X aanstampen
(de lading v. e. kanon); ,..", un pezza di
metallo, een stuk Inetaal inslaan, korter
<en dikker maken.
rlealeatore, m X laadstok (v. kanon).
riealcltrante, agg weerbarstig, koppig, halsstarrig.
rlcalcltrare, vi achteruitslaan (v. paarden);
koppig, weerbarstig zijn, zich verzetten.
rlealeitrazlone, f koppigheid, weerbarstigheid.
rlcalzare, I vi van nieuw sc.hoeisel voorziell;
II ~ysi, vr zijn schoenen en kousen weer
aantrekken.
rieamare, vt & vi borduren; fig verzinnell.
ricamato, p pass & agg geborcluurcl, met
borduursel versirrd; getooid.
rleamatora, ~trlce, f borduurster.
rieamatura, f borduursel, borduurwcrk.
rlcamblare, I vt illruilen, uitwisselen, vergeldcn, (weer) vergoeden; II ~rsi, v recipr
met elkaar wisselen (be!eefdheden, gC'schenken); III ~si, vr van kleeren verwisselfn.
rlca'mblo, m verwisseling; vergoeding, vcrgelding, loon; tegengeschenk; $ herwissel;
cavallidi~, pl wisselpaarden; ~ di cortesia,
wisseling van beleefdheden; ~ materiale,
stofwisseling; ruoteper~, pi reservewielen;
mettere ~ a un regalo, een geschenk beantwoorden (met cen tegengeschenk).
rlcamo, m het borduren, borduurwerk; stikken; fijn mozaiekwerk; ~ a rammendo,
stopwerk, het stoppen.
rleantare, vi & vi nog eens zingen; fig altijd
hetzelfde licclje zingen, het oude liedje
zingen; een vroeger gezegde tegensprekcn;
gliel' ha ricantala, hij heeft hem nIl gc-
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hekeld in plaats van geprezen, zooals
vroeger.
rlcantato, p pass & agg afgedreund, afge·
zaagd.
rtcanto, m herhaling van 't gezang.
ricapitare, I vi dikwijls, geregeld ergens
heengaan, te vinden, te spreken zijn;
weer onder de handen komen, weer tegenkomen; -il medico ricapita alla jarmacia, de
dokter is in de apotheek te vinden; II vt
bestellen, afgeven, overhandigen {brieven &).
rica'pito,m adres, plaats van bestemming; geadresseerde, persoon voor wi en een brief
(pakje) bestemd is; plaats waar iem. gewoonlijk te vinden is; $ afzet, debiet;
lettera senza ~, brief zonder behoorlijk
adres; dar ~ ad una lettera, een brief bezorgen; dar ~ a qd, iem. een onderkomen
bC'zorgen; it mio ~ ta sera e al club,
's avonus ben ik op de sosieteit te vinden; trovar ........" een onderkomen, cen betrekking vinden; per......, di ... , per adres ... ;

(prov) 10 buona mereanzia trova sempre
~,

goode waar vi nut altijd koopers.

ricapitolare, vt in 't kort herhalen, rccapituleeren.

ricapitolazione, I korte herhaling.
ricaricare, vt opnicuw beladen, belast('n, b(>zwarcn; opwindcn (uurwerk).

ricascare, vi opniC'uw vall en; vallen; we,'r
afdalen; in plooicn vallcn (gordijncn).

ricascata, I wed,'rinstorting (in zi('kte); t('rugval; 't vallen der plooi,-n.

ricasco, m aanloop (van gewelf); fraaie val
,Ier plooicn (in gordijnen &).

ricattare, I vt losgeld eischen voor gevangenen (door roovers); afpersen, afdrC'igen
(geld); vergoed krijgen, eruit hakn (onkosten); weer binnen krijgen (voorschotten); II ~rsi, vr zich genoegdocning verschaffcn; weerwraak nemen; zich schadeloosstellen; (prov) chi si adira non si ricatta, wie zich boos maakt komt niet aan
zijn recht.
ricattatore, m afperser, afdreiger.
ricatto, m roof van personen om er losgeld
voor te krijgen; afpersing, ui tbui ting,
chantage; weerwraak, vergelding, revanche, genoegdoening.
ricavare, vt I (weer) opgraven; omwoelen;
2 uithalen, winst make-n; lig (dank, loon)
oogstE'n; 3 gevolgtrekking maken, afleiden, opmaken (uit); 4 nateekenen, copi"eren; 5 (slooten) schoonmaken; 6 retireeren en zich losmaken van de tegcnpartij
(bij 't schermen).
rlcavato, rlcavo, m zuivere opbrengst, winst;
ricca'ccio, m > rijkaard.
[nut.
riccamente, avv rijk, rijkelijk, prachtig.
ricchezza, I rijkdom; overvloed, kostbaarheiel; pracht; ricchez~e, pi rijkdommen,
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schatten; '" mobile, roerend vermogen.
rl' ccio, I m haarlok; krul; bolster, schil van
kastanje; ~ egel; krul (van hout, aan
letter); W Friesche ruiter; ricci, p/lokken;
krullen; versicrselen van den stijl; ricei
linti, pi valsche lokl<en; ~ marino, zeeegel; ~ del violino, I vioolgreep; jarsi i
ricci, zich krullen zettcn; II agg gekruld,
gelokt, gel<ro~sd; argento, oro ~, zilver-,
goudl<anticlje; velluto~, ongeschoren
fluweel.
ricciolino, I m kleine haarlok, krul; f kroeskop; II agg gekruld, krul-; indivia ricciotina, krulandijviP.
ri' cciolo, m haarlok, krul.
ricciolone, m lange, afvallendc haarlok.
riccioluto, agg gelokt, gekruld, gekroesd.
ricciutello, agg capo ~, krulkopje, kroes·
kopje (van kinderen).
ricciuto, agg gckruld, gelokt, kr02s; capo ~,
krullebol; cavolo ~, krulkool.
ricco, I agg rijk; vermogenc1; kostbaar,
prachtig; riecki abiti, PI rijke, prachtige
klccren; (lrte assai ricca, zeer winstgevend
b<:'roep; II sos! 111, rijke; nuovo .. . . . " parvenu,
OW"r; - sjondato, schatrijke man.
riccone, m rijkaard, schatrijk man.
ricerca, I navorsching, opsporing; onckrzock.
ricercare, I vt nog cens zoe ken; onderzocken;
nasporC'n, navorschen; opsporen, opzoeken; visitceren, nakijken; vragen, aanzoeken; aandringen, eischen; doordringcn
(koude); (Pitt) nauwkeurig uitwerken, de
omtrekken scherper maken; andar rieercando Ie guardic, de wachtposten visiteeren; ,........ una ragazza in mair-imonio, een
meisje ten huwelijk begecrpn; il bisogllo
10 ricerca, de nood eischt het; II ~rsi, vr
noodig, vereischt zijn; III sost m zie

ricercata.
ricercata, I opsporing, navorsching; I het
preludeeren, kl1nstig, proefop het orgel.

01

voorspel

ricercatamente, avv gezocbt, gekullstpld;
met zorg; opzettelijk.

ricercatezza, I gezochtheid, gekunsteldheid.
ricercato, I p pass van ricercare; II agg ui tgelezen; uitgczocht; gezocht; g('kunstplrl;
gedwongcn.
ricercatore, I navorsc.her speuruer; werver,
vrijer.
ricer co, agg g<'zocht, opgeZ(",c:ht; vpriangrl,
gevraagd.
ricernere, vt nogmaals ziften; /-ig duiuclijker
verklaren.
ricetta, I
recept.
ricetta'colo, m vergaarplaats reservoir; verzamelplaats; ~ bloembodem; toevlnchtsoord, toevlucht; schuilplaats, 5chuilhoek;
onderkomen.
[berging.
ricettamento, m opneming, ontvangst, her-
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rlcettare, I vt opncmen, herbergen, een
onderdak, toevlucht verleenen; helen; II
",rsi, vr vluchten; zijn toevlucht nemen
tot; III vi
recepteeren, geneesmiddelen
voorschrij Yen.
,
ricetta'rio, m l' receptenboek.
ricettatore, m opnemer, herberger; heler (van
gestolen voorwerpen).
rlcettazlone, m opneming, herberging; heling.
ricettlvo, agg ontvankelijk.
rlcetto, m verblijfplaats; verzamelplaats,
vereenigingspunt; toevluchtsoard; onderdak, schuilplaats; ontvangkamer; vergaarplaats, vergaarbak, ontvanger; dar
'" a qd, iem. opnemcn, herbergen; trovar
"', een onderdak vinden.
rlcettore, m K & ~ ontvanger.
rice'vere, I vt aannemen; ontvangen; krijgen; toelaten, gedoogen; lig geschikt, geeigend, toegangkelijk zijn; be vat ten, opnemen; stanza da "'-', ontvangkamer; ~
in casa in zijn huis opnemen bij zich ontvangen; '"'"' dan no, schade lijden, beloopen;
disgrazia eke non riceve consolazione, cell
ongeluk dat geen vertroosting gecloogt,
toelaat; II vi ontvangen; la contessa riceve
il giovedi, de gravin ontvangt Donderdags.
ricevlmento, m ontvangstO; opname; reeeptie, wijze van ontvangt'n; discorso di
'"'"', begroetingsrede; sala da '"'"', receptiezaal; oggi c'e gran ~ da ... , heden is het
groote reeeptie bij ....
ricevltore, I m ontvanger; '"'"' delle ipoteche,
hypotheekbewaarder; '"'"' di tasse ontvanger der belastingen; II aKK ontvang-,
ontvangst-; apparecchio '"'"', [<;. & ~ ontvanger, ontvangtoestel.
ricevltorla, I ontvangerskantoor.
rlcevuta, I ontvanghewijs, rc<;m, kwitantie;
ontvangst; Ie accuso '"'"' della sua d1: ieri,
ik bericht U de ontvangst van uw schrijyen van gisteren; lar la '"'"', een kwi tantie
afgeven; F overgeven, braken.
rlcezlone, m ontvangst, receptie; J, overneming (van materialen).
richlamare, I vt nogmaals roepen; terugroepen (in't leven, in 't geheugen; een
ge7ant); X oproepen (onder de wap('n);
lokken, aanlokkcn, tot zich trekken; '"'"'
l' attenzione, de opmerkzaamheid tot zich
trekken; II '"'"'Ysi, vr (di qc can qd) zich beklagen, reclamecrcn; III vi verwijzcn (in
den tekst).
rlchlamata, I X oproeping onder de wapcnen
(van reservisten); het weder roepen, halen
(van een arts).
rlchlamo, m X I oproeping (der reservisten);
z terugrocping (v. gezant); 3 lokteeken,
roepteeken, lokroep; lokfluit; lokmiddel;
4 klacht, bezwaar, reclame; 5 verwijzingsteeken, noot; 6 overgangslettergreep aan
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den voet eener bladzijcle; 1" halve noat
aan 't eind van cell verso
rlchledlmte, I p pres van richiedere; II sost m
t'l verzoe ker; vrager, eischer.
rlchiMere, I vt opnieuw vragen; eischen, verlangen, verzoeken; terugvragen, terugvorderen; '"'"' di battaglia, tot den slag
uitdagen; '"'"' qd, I iem. vragen naar; z
naar iem. vragen; 3 te spreken vragen;
non vi andro se non sara richiesto, ik zal er
niet heengaan als men mij niet uitdrukkelijk vraagt; essere richiesto, veel gevraagel, gezoeht zijn; II ---rsi, vr noodig,
vereischt zijn.
richlesta, I verzoek, verI angen, eisch, vordering; vraag, navraag; X volgbriefje,
bon; aver '"'"', $ gezocht zijn, veel gevraagd
zijn; a .-- di, op verzoek van.
rlchlu'dere, I vt weer sluiten; begrenzcn,
omsluiten; II ~rsi, vr zich weer sluiten;
weer dichtgaan (wonden).
rlchiusura, I het weer sluiten, dichtgaan (v,
wond); toemetseling (van venst~r, dem);
kleine afgcsloten ruimte.
rlcl'ngere, vt omvatten, omgeven, omsluiten; omgorden, omringcIl; r - J di catene, in
ketenen leggen.
rl'cino, m ~ wonderboom; NI djarak; olio
di """, ricinusolie, wonderolie.
rlc/nto, I p pass van ricingere; II m zie

recinto.
rlclrcolare, vi opnieuw rondgaan; voortdurend in een kring ronddraaien.
rlclsamente, avv kortaf, b~ndigo
rlclso, agg afgesneden;
kort, beknopt.
bondig, beslist.
rlcogllere, vt zie raccoglie1'e.
rlcognizione, f I erkenning legi timatie; 2
bewijs van crkente lijkheid, belooning;
fooi; 3 schatting, Icencijns; X verkenning;
in '"'"', uit erkentelijkheid, ui t dankbaarheid; lare una '"'"', X een verkenning verrichten.
rlcollocare, vt weer neerzetten, weer op zijn
plaats zetten; weer in orde brengen.
rlcolmare, vt opnieuw vullen, tot aan den
rand toe vullen; droogleggen, ophoogcn,
(moerassige terreincn); overladen (met
weldaden).
ricolmo, I agg boordevol, propvol, volgepropt; vervuld (van gedachten); II m
ricolmi, pi aangeslibde grond.
rlcoIta, I oogst; zie raccolto.
ricoltivare, vt opnieuw bebouwcn, opnieuw
in cultuur brengen.
rlcoIto, m oogst.
rlcomlnclamento, m het weer beginnen; herhaling, vernieuwing; weder opvatting.
rlcomlnclare, I vt opnieuw beginnen; weer
opvatten, hervatten; II vi weer beginnen,
wederkeeren; ricomincia il jreddo, de
koude begint opnieuw.
C
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ricomme'ttere, vi opnieuw samenvocgen; op- riconcimare, vi nag ('ens bemesten.
nieuw begaan, bedrijven; weer bcstellcn. ri.condannare, vi opnieuw veroordeelen.
ricomparire, vi opnieuw Yersehijnen, weer ricondotta, I teruggeleiding, terugbrenging;
OJ wederaanwerving van een con dot·
te voorsehijn komen, zieh weer vcrtoonen, weer optrcden (zickte).

tie r e.

breking, wederoptreding (v. ziekte).

brenging.

ricomparsa, I wcdcrvcrschijning; wederui t- riconducimento, m teruggeleiding, terug·
ricompensa, I belooning, vergoeding, loon. ricondurre, I vt opnicuw geleiden; weer terug·
"oeren, weer terugbrengcn, teruggeleiden;
ricompensare, vi he1oonen, vergelden.
opnieuw pachten oj huren; OJ weer ill
ricompensativo, agg beloonend, vergeldend.
dienst nemen (huurtroepen); vernieuwen,
ricompensazione, I zie ricompensa.
in
den vroegeren staat terugbrengcn; ........
ricomperare, zie ricamprare.
la pace, den vrede herstellen; II ~si, vr
rico'mpiere, vt vervullen, nakomen; weer
vervangen, aanvullen; weer goed maken.

ricomporre, I vt weer samenvocgen, weer (oj
opnieuw) samenstellen, ineenzetten; opnieuw schrijven; hervormen; ,......, I' animo,
zijn ontroering me ester worden; ~ il
ministero, het ministerie reconstrueeren;
~ Ie passioni, zijn hartstochten intoomen;
~ il visa, zijn gelaat weer in cen kalme
plooi zetten; II ~rsi, vr weer bedaren, tot
kalmte komcn; weer tot rust, tot orde
komen.
ricomposizione, j weder samenstelling, 't opnieuw zetten, nieuw zctsel; omvang; reorganisatie, hervorming, reconstructie.
ricompra, I terugkoop, wederinkoop; inlossing.
ricompra'blle, agg terugkoopbaar, afkoopbaar.
ricomprare, I vt terugkoopen; loskoopen,
bevrijden; aflossen; II ~rsi, vr zich vrijkoopen, zich loskoopen; afge1ost, vergoed worden.
ricompratore, m loskooper, bevrijder, verlosser.
ricomunicare, I vt RK van den kerkban ontslaan, weer tot de communie toelaten; II
,.....,ysi, vr opnieuw de communie ontvangf'n.
riconcedere. vi wederom toestaan.
riconcentrare, I vt concentreeren, samentrekken; in een plmt vereenigen; vcrsterken; II ~rsi, vr zijn gedachten verzamelen, in zich zelven gekeerd zijn.
riconchiu'dere, vt opnieuw besluiten, beslissen.
riconclare, I vt weer in orde maken; weer
gereedmaken, opwarmen (spijzenl; lig
verzoenen, boeten; II ~rsi, vr opklaren
('t weer).
riconcllia'biIe, agg verzoenbaar, vereenig:
baar.
riconclliamento, m verzoening; hprwijding
(v. ontwijde kerk).
riconciliare, I vt (weer) verzoenen, vrede
stichten; weer inwijden (ontwijde kerk);
II ",-,rsi, vr zich weer verzocnen.
riconclliatore, m bemiddelaar, vredestichter.
riconclliatorio, agg verzoenend, verzoeningsriconciliazione, t verzoening.
ITALIAANSCH.

zich opnieuw ergens heen begeven; weer
in dienst treden (huurling).
[ting.
riconduzione, m wederinhllring, herpachriconferma, riconfermazione, m nieuwe be·
vestiging, herhaalde bekrachtiging.
riconfermare, vt opnicuw bevestigen 01 bekrachtigen.
riconfessare, I vt wef'r bekennen, weer belijden; II ~rsi, vr weer naar de biccht
gaan.
riconformare, vt opniclIw namaken; weder
in overeenstemming brpngen, weer passend maken.
riconfortare, I vt versterken, opbeuren,
troosten, bemoedigrn; II ~rsi, vr nieuwen moed vatten.
ricongedare, vt weer ontslaan, opnieuw ontslaan.
ricongegnare, vt weer in elkaar zetten, weer
samenvoegen.
ricongiu' ngere, I vt weer vereenigen, her-'
eenigen, weer salnenvoegen; II """I'si, 'UY'
zich weer vereenigen; zich weer voegen bij ..
riconiare, vt hermunten; nog eens stempeleru
(munten).
riconnettere, vt weer vereenigen, weer ver-'
binden, weer aanknoopen.
riconoscente, agg erkentelijk, dankbaar.
riconoscenza, I erkentelijkheid, dankbaar~
heid; erkenning.
ricono'scere, I vt I herkennen, erkennen;:
onderscheiden; 2 vaststellen, constatee-'
ren; 3 toegeven, niet bestrijden, erkennen;:
4 te danken hebben, danken; 5 beloonen,.
vergoeden; 6 bekrachtigen, legaliseeren,.
verifieeren; 7 X verkennen; non si riconosce piu, hij is niet meer te herkennen;:
~ una calpa, un errore, een schuld, een,
dwaling erkennen; lar ~ la sua lirma,.
zijn handteekening laten bekrachtigen; IIi
~rsi, vr zich zelf kennen, zelfkennis:
hebben; zijn gebreken, fouten inzien.
riconoscl'biIe, agg herkenbaar.
riconoscimento, m herkenning, erkenning;:
bekentenis,
berouw;
erkentelijkheid,.
dankbaarheid; vergoeding, belooning; ge-'
schenk; herkenningsteeken.
riconoscitlvo, agg licht herkenbaar, gemakkelijk te herkennen.
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rlconoseitore, I m VerkeIlnel', erkenI1el'; verkenner; vergclder; II agg dankbaar.
rleonqulsta, ! hcrovering; herkrijging.
rleonquistare, vt hcroveren; herkrijgen.
rleonsaerare, vt opnicuw wijden.
rieonsegnare, vt weer afleveren, weer terugbezorgen.
rieonsiderare, vi opnicuw overwegen, overdenken.
rieonslgllarsi, vr zich hedenken, een nieuw
besluit nemen.
rieontare, vi overtellen, natcllen; ook =
raccontare.
riconvenire, vi ~ qd, cen tegenaanklacht
(tegeneisch) tegen icm. indicnen; ~ qd
d'un jalla commesso, iem. een misstap voor
de voetcn werpen.
rleonvenzione, t rt tcgcnaanklacht, tegeneisch; verwijt.
riconvoeare, vt opnieuw bijecnroepen.
rieonvoeazione,! nieuwc oproeping voor een
vergadering.
ricoperta, rieopertura, ! hcdekking, verherging; jig voorwendsel; bemanteling.
ricopiare, vi nogmaals afschrij yen; copieeren;
slaafs naapen.
.
rieoprire, I vt wederom hedekken, toedekken; lig trachten te verhergen, hemantelen; verontschuldigen, dekken; beleggen;
tooien; overladen (met lof, smaad); II
~rsi, vr zich bedekken; hetrekken (de
Jucht); lig & $ zich dekken; ~rsi della
spesa, de onkosten dekken.
u;leopritore, m verberger, heler; verdediger,
veron tschuldiger.
:rlcorda'blle, agg gedenkwaardig.
;ricordanza, j herinnering, gedachtenis; herdenkingsblad, gedenkschrift; a ~ di
,twmo, sinds menschenheugenis; a
di ... ,
als aandenken aan, ter herinnering aan.
ricordare, I vi in de herinnering terugroepen,
herinneren, vermelden, noemen; te denken geven, voor den geest roepen; ~ qd,
op iem. gelijken, aan iem. doen herinneren; mi ricorda, mij dunkt; II ~rsi, vr
zich herinneren; zich hewust zijn; he denken; gedenken; ~rsi di qd, aan iem. denken, iem. helpen; non ~rsi dal nasa alia
bocca, een zeer slecht geheugen hebhen,
alles vergeten.
rieordativo, agg hcrinnerings-, gedenk-.
rieorde'vole, agg gedachtig, zich herinnerend; gedenkwaardig, merkwaardig.
ricordevolmente, avv onvergetelijk, gedenkwaardig.
ricordo, m herinnering, gedachtenis; aandenken; ovcrlevering, spoor; waarschuwing, vermaning; schets; ricordi, pt korte
aanteekeningen, notities; gedenkschriften; tener ~ di, aanteekening houden van,
iets in zijn notitieboekje opschrijven.
dcoricare, I vt wederom neerleggen; aflegI""'..J

ricreare

gers maken (van plallten); II ~rsi vr
zich weer necrleggen, naar he(l gaan.
rieorre, vi zic riciigliere.
ricorrente, I p pres (van ricorrere) & agg geregeld wcderkeerend; tcruggaand, terugloop end; rondloop3nd; 11 sost 11t verzoeker,
vrager; klager.
ricorrenza, I geregeld wederkeerende feestelijke gelegenheid; herdenking; jaarfeest; ricorrenze, pi maandelijksche regels,
menstruatic.
rico'rrere, I vi I nog eens, opnicuw loopen;
teruggaan; 2 zijn t03vlucht nemen tot
(a qd of a qc); zich wenden tot; rt in beroep gaan; 3 op geregelde tijden wederkeeren, zich herhalen; vallen (op cen hepaalden dag); 4 dikwijls voorkomen, zich
dikwijls herhalen; 5 rondornloopen, aan
alle kanten om,luiten (b.v. een fries);
aggi y·icorre la sua lesta, hij is vandaag
jarig; la Pasqua quest' anna ricarre a ... ,
Paschen valt dit jaar op ... ; II vt afloopen,
verwoesten (cen land); lig herdenken,
overdenken.
rieorrezlone, I herhaalde verbetering, tweede
correctic.
ricorso, I m terugloop, terugvl02iing; jig tocvlucht; hulp; verhaal, vergoeding (in
rechtcn); rt heroep, appcl; A rondloopende vcrsicring; ~ in cassaziane, rt
hooger beroep; ~ in grazia, verzock om
gratie; lar ~ a qd, zijn toevlucht nemen
tot, zich om hulp wenden tot iem.; II p
pass van ricarrere.
rieostltuente, agg l' versterkcnd, herstellend.
rieostltulre, I vt weer inrichten, oprichten,
herstellen, opnicuw samenstellen; II
~rsi, 1Ir opnieuw ingericht 01 samengesteld worden, hersteld worden; zich herstellen.
ricostituzione, I herstelling, wederherstelling.
rleostruire, vt weer opbouwen, ombouwen;
reconstrueeren, opnieuw samenstellen.
rlcostruzlone, I wederophouw, herbouw; reconstructie, nieuwc samenstelling.
ricotta, I wrongel, kaaswrongel.
rieoverare, I vt weer terugkrijgen, hcrkrijgen; tocvlucht, onderdak verleenen, hcrhergen, opnemen; in veiligheid brengen;
II ~rsi, vr zijn toevlucht nemen, vluch. ten; zich verbergen; schuilen (voor den
regen).
rico'vero, m tocvluchtsoord, schuilplaats;
herberg, onderkomen, onderc1ak; casa di
~, toevluchtsoord voor dakloozen; ~ dei
paveri, armhuis; porre il suo a (in) ----, zijn
have en goed in vciligheid hrengen. .
riereamento, m uitspanning, ontspanmng;
vermaak; verkwikking.
ricreare, I vt X herscheppen; 2 vermaken,
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opvroolijken, ontspannen; verkwikken;
-10 sguardo, het oog verblijden; II-rsi,
V1' zich ontspannen.
rlcreatlvo, agg ontspannings-.
rlcreatorlo, m recreatiezaal, ontspanningslokaal (inz. voor schoolkindEren).
rlcreazlone, I vermaak, recreatie, uitspanning, ontspanning; vrij kwartier, speeluur (op scholen); herschepping.
rlcre'dersl, vr van meening veranderen; zijn
dwaling, vergissing inzien; zich niet langer verwonderen.
rlcre'scere, I vt opnieuw doen aangroeien,
doen toenemen; opschroeven; opdrijven
(prijzen); II vi aangroeien, toenemen.
ricresclmento, m nieuwe aangroei, toeneming, vermeerdering.
rlcre 'sclta, I toeneming, stijging, ui tbreiding.
rlcuclre, "vt weer dichtnaaicn, stoppen, lappen; lig bijeenlappen.
ricucito, m versteIde, gestopte plaats; stopnaad; verstelling.
rirucitrice, f verstclnaaister.
ricucltura, f verstelling, het lappen, stoppen; gelapte, verstelde plaats; lig bijeengc1apt, samengeflanst werk.
ricupera'bile, agg terugverkrijgbaar; weer te
Iichten (gezonken schip); heroverbaar.
ricuperare, vt weer verkrijgen, terugwinncn,
herwinnen, herkrijgen (gezondheid); lichten (gezonken schip), opvisschen (goederen).
ricuperazione, m terugverkrijging, hcrkrijging, herwinning.
ricu'pero, m terugverkrijging; redding, berging(bij schipbreuk); 't inhalen (van
treinvertraging) .
ricurvare, I vt krombuigen; II -rsi, vr krom
worden; kromtrekken (hout).
ricurvo, agg krom, gebogen; kromgetrokkcn.
ricusa, I wei gering, afwijzing; verwerping;
wraking.
ricusa'bile, agg te weigeren; wraakbaar.
ricusare, I vt weigeren, afslaan, van de hand
wijzen; l'1 wraken, vcrwerpen (een rechter); - la baltaglia, den slag niet aannemen, ontwijken; II vi weigeren; III -rsi,
vr weigeren, niet willen.
ridacchiare, vi meesmuilen, gichelen, af en
toe in lachen uitbarsten.
ridanclano, agg lacherig, goedlachs.
ridare, I vt teruggeven; herhalen, nogmaals
uitvoeren; II vi - gilt, opnieuw ziek
worden; opnieuw in armo:dc vcrvaUcn;
in fuori, opnieuw optreden (een
kwaal).
ridda, I wilde ronde dans; fig helsch leven; _
inlernale, heksensabbat.
ridente, p pres & agg lachend, vroolijk; lig
gunstig, verblijdend.
ri'dere, I vi lachen (ook fig); glimlachen;
vroolijk zijn (de natuur); (Scherz) ge-

ridosso

scheurd, kapot zijn (kleeren, schoenen &);
cosa da - , belachelijke zaak; - a crepapelle, bijna barsten van 't lachen; -- a
piu non posso, zoo hard lachen als men
kan; - sotto i balli, in zijn baard, heimelijk lachen; dar da ,..." aanleiding, s tof tot
lachen geven; lar - Ie panche, Ie pietre, F
buikngewoon belachelijk zijn; (prov) ride
betle chi ride l'ultimo, wie 't laat~t lacht,
lacht 't best; II -rsi (da) , vr ergens om
lachen, ergens plezier in hebben; ook:
niets geven om; ridersela, cr zonder straf,
er heelhuids afkomen; me fa rido, ik lach
er wat om, ik geef er niets om.
ridestare, I vt weer opwekken, doen ontbranden (haat, toorn); II --rsi, vr weer
ontwaken.
ride'vole, agg lachwekkend, belachelijk.
ridici 'bile, agg over te zcggen, te herhalen.
ridicola'ggine, I belachelijke handelwijze;
belachelijkc praatjes; flauwiteit, ongerijmdheid.
ridicolezza, I belachclijkheid; kleinigheid,
prullerij.
ridl'colo, I agg belachelijk, lachwekkend;
ongerijmd, zot; nietig, gering, prullerig;
II sost m het belachelijke; dwaze; mettere (of porTe) in - qd, iem. belachelijk,
bespotteIijk maken.
rid ire, I vt nog eens zeggen, herhalen; overvcrtellen, vcrklappen; schilderen, vertellen; iets inbrengen tegen; tton c' eche ~,
daar is niets tegen in te brengen, daar
valt niets tegen te zeggen; trovare sempre
da - , altijd wat aan te merken hebben; II
-rsi, vr zijn woord intrekken, terugnemen, herroepen.
rldlrlzzare, vi zie raddirizzare; fig terechtwijzen.
rldistaccare, vt opnieuw of weer losmaken.
ridistendere, vt opnieuw spannen, weer uitspreiden; opnieuw uiteenzetten, duidelijkcr omschrijven.
ridivenire, vt weer worden, opnieuw worden.
ridivi'dere, vt opnieuw verdeelen, uitdeelcn;
opnieuw deelen.
ridomandare, vt nog cens vragen; terugvragen, terugvorderen.
ridonare, vt weer geven; teruggeven; geven.
ridondante, p pres van ridondare & agg overvloeicnd, overladen; overvloedig, overtollig.
ridondanza, I overvloed; overtolligheid;
overladenheid.
ridondare, vi overvloeipn, overloopen; fig
overvloedig voorhanden zijn; ontstaan,
voortvloekn; - in danno, in favore di qd,
tot iemands schade, voordeel strekken,
uitloopen.
ridone, m lacher, lachebek.
ridorare, vt opnieuw vergulden.
ridosso, m schutmuur; voor den wind bc-
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rlidere, vi ,....,rsl, vr terugkeeren.
rledlflcare, vt weder opbouwen, -oprichten.
rledlflcazlone, m wederopbouw, wederop-

schutte plaats; hetgeen zich achter en
boven iets bevindt; a ,...." naast, bij; op
het Iijf; aver a ,...., una famiglia, een gezin
op zijn hais (tot zijn last) hebben; Ia casa
ka il poggio a""", het huis ligt dicht tegen
den heuveJ; fare un ,...." als concurrent, of
uit wrok tegen een winkelier een soortgelijken winkel naast of tegenover hem
openen.
rldotto, I m toevluchtsoord, schuilplaats; X
kleine schans; reduit; openbaar danshuis,
speelhuis; gemaskerd bal; II P pass van
ridurre; mal ,...." in cen slechten staat,
leelijk te pas gekomen, gezonken.
rlduel'blle, agg herleidbaar, veranderbaar;
verminderbaar, te reduceeren.
rlduclmento, m zie riduzione.
rldurre, I vt terugvoeren, teruggeleiden; veranderen, herleiden, terugbrengen; brengen tot; intoomen, bedwingen; verminderen, verkleinen; korter, kleiner, nauwer
maken (kleeren &); (Ckim) reduceeren,
zuurstof onttrekken aan een verbinding;
t instrumenteeren, piano- of zangmuziek
Voor orkest arrangeeren of omgekeerd;
zetten (een gebroken oj verstuiktlichaamsdeel); inbrengen (een breuk); ,...., un conto,
een rekening verminderen; ,...., un convento a caserma, een klooster in een kazerne veranderen; ,...., a coltura, voor bebouwing geschikt maken, in cultuur
brengen; ,...., a Dio, tot God terugbrengen,
bekeeren; ,...., piu frazioni al medesimo
denominatore, verscheidene breuken onder
denzelfden algemeenen noemer brengen;
,...., a (of alia) memoria, in 't geheugen
terugroepen; ,...., alia mendicita, tot den
bedelstaf brengen; ,...., in atto, verwezenJijken, in daden omzetten; ,...., in polvere,
tot poeder maken (vermalen), geheel verwoes ten; ,...., un popolo in servitu, een yolk
in slavernij brengen; ,...., insieme, kort samenvatten, tot een kleine ruimte beperken; II -rsi, vr zich begeven; zich
terugtrekken; van toestand veranderen,
achteruitgaan; ,....,rsi un agnellino, zoo
zacht als een lam worden; ,....,rsi eke non si
riconosce Piu, zoo veranderen dat men
niet meer te herkennen is, een heel ander
mensch worden; -rsi a credere, eindelijk
gelooven; -rsi alia miseria, tot armoede
vervallen; ,....,rsi a niente, tot niets worden;
,....,rsi a tanto eke, zoo ver komen dat.
rlduzlone, f vermindering, verlaging, beperking; verandering; omzetting; herleiding; het gelijknamig maken van breuken;
't zetten (van ledematen); (Ckim) reductie, onttrekking van zuurstof; t arrangement (voor orkest, voor piano); $ reductie.
rlecco, avv rieccomi! daar ben ik weer; ,...., il
sole, daar schijnt de zon weer.

r

richting.
rleleggere, vt herkiezen.
rleleggl'blle, agg herkiesbaar.
rielegglbllltii, f herkies baarheid.
rlelezlone, m herkiezing.
rle'mplere, rlemplre, I vt opnieuw vullen;
geheel en al vullen, tot den rand toe vullen; verzadigen; vervullen (een betrekking); vullen, stoppen (kussens, beddezakken); riempie, 't is zwaar te verteren;
,...., un animale, een dier opzetten, opvullen;
,...., l'occkio, het oog verzadigen; ,...., 10 stomaco, zwaar op de maag liggen, moeilijk
verteerbaar zijn; ,...., la tela, het linnen
doorschieten, den inslag door de schering
brengen; II ,...,rsi, vr zich vullen, vol worden; F zich den buik volstoppen; zwanger
worden.
rlemplmento, m vulling, opvulling; vulsel.
rlempltlvo, agg aanvullend, aanvullings-.
rlempltura, f zie riempimento.
rlentramento, m het weer binnengaan, weer
binnenkomen; inbochting, inham (b. v.
aan kust).
rientrante, p pres & agg inbuigend; inspringend (hoek); een inham vormend.
rlentrare, vi weer binnengaan, weer binnen
komen; inkrimpen, kleiner, korter worden; vallen onder, behooren tot; weer
spelen, nog eens opzetten; ,...., in calma,
weer kalm worden; ~ in una cosa, weer
over iets beginnen te spreken; ,...., in se
stesso, in zich zelf keeren; zich bezinnen,
tot inkeer komen; ,...., nei suoi (of neUe)
spese, weer aan zijn kosten komen; het
zijne weer terugwinnen; questo pun 0
rientra nell' aUra soggetto, dit punt valt
onder een ander onderwerp.
rlentro, m 't krirnpen (van goed bij 't wasschen); 't binnenkomen (v. gelden); 000
trekbal, treks toot.
rlepllogare, vt in 't kort samenvatten, herhalen.
rlepi'logo, m korte samenvatting of herhaling; kort overzich t.
rlesamlnare, vt nog eens onderzoeken of
doorlezen.
rleselre, vi zie riuscire.
rlesportare, $ weer uitvoeren.
rlessere, vi opnieuw, nog eens zijn; weer
terug zijn.
rlfabbrlcare, vt weer opbouwen.
rlfael'blle, agg herstelbaar, over te doen.
rlfacimento, m ornwerking, vernieuwing;
herstelling; schadeloosstelling.
rlfalllre, vi weer een fout, een misgreep begaan; opnieuw mislukken; opnieuw failliet gaan.
rlfare, I vt I opllicuw, nog eens docn of
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maken; weer oprichten; 2 hervatten; herhalen; vemieuwen; 3 weer in zijn vorigen
toestand herstellen; 4 verfraaien, een
beter, voordeeliger uiterlijk geven; 5 nabootsen, naapen; 6 opmaken (het bed);
7 anders toebereiden(spijzen); 8 vergoeden,
schadeloosstellen; ~ Ie carte, opnieuw de
kaarten schudden, geven; ~ it nonno, den
zoon den naam van diens grootvader
geven; ,..., del suo, borg staan voor; rifategli il resto (of un tanto), geef hem zijn
portie, wat hij verdient; II ""-'1'si,vr iets
opnieuw doen 01 maken, van voren af aan
beginnen; zich herstellen, w<'er op krachten komen; er weer bovenop komen; weer
op dreef komen; non so da ehe parte rilarmi, ik weet niet waar ik beginnen zal;
~rsi dall' alto, van boven af beginnen;
~rsi dei danni, weer op zijn kosten komen, zijn schade inhalen; genoegdoening
krijgen; revanche, wraak nemen; ~rsi
diritto, zich oprichten; recht staan; weer
recht worden; rilarsene, er liever, beter
door uitzien, door worden.
rlfasclare, vt opnieuw omwikkelen, inwikkelen.
rifasciatura, 10m·, inwikkeling, omhulseI.
rifa'scio, m a ~, in groote wanorde, bont
dooreen; andare a ~, naar de haaien gaan,
mislukken.
rlfattl'blle. agg herstelbaar, herwinbaar.
rifatto, p pass (v. rilare) & agg overgedaan,
overgemaakt; weer hersteld; opgemaakt
(bed); opgewarmd (eten); er weer bovenop
gekomen; met nieuwen moed, nieuw leven
vervuld; villan ~, parvenu; esser ~ sulla
prima laecia, zijn vorige gedaante weer
terugkrijgen; onttooverd worden.
rlfattura, f herstelling, omvorming, over·
making, vemieuwing.
rlfendere, I vt opnieuw, nog eens splijten;
weer seheiden; ~ il campo, het veld nog
eens ploegen; II ~rsi, vr splijten, bersten.
referl'blle, agg betreffend, betrekking heb·
bend (op), betrekkelijk.
rlferlmento, m bericht, verhaaI, bericht·
geving.
I riferlre, I vt berichten, vertellen, mededeelen, refereeren; beri cht geven; ~ grazie,
dank betuigen; ~ qc a qd, iets op iem.
toepassen; iem. iets toedichten; II ""-'1'si,
vr betrekking hebben, betreffen; ~rsi a
qd, zich op iem. beroepen.
2 rlferlre, vt opnieuw verwonden.
rlferrare, vt opnieuw beslaan.
rilla, t soort hazardspel om prijzen; strijd,
wedijvcr; misbruik, onrecht, geweld; di
,..,." met aile geweld; campar di ~, met geweld zijn wil trachten door te drijven.
riffoso, agg gewelddadig, zijn wil met geweld doordrijvend.
rlflatamento, m ademhaling; verademing.

rifiuto

rlfiatare, vi ademen, ademhalen; fig tot
adem komen, verademen, uitblazen.
rlf/atata, f verademing, ademschepping, het
uitblazen.
riflccare, I vt opnieuw insteken, indrijven,
weder op iets richten; ~ il nasa tuori,
zijn neus weer buiten de deur steken; II
""-'1'si addosso ad uno, vr zich opnieuw aan
iem. opdringen.
rlflgliare, vt & vi opnieuw jongen krijgen,
weer jongen; weer ontkiemen; opnieuw
zweren (wonden); weer nakomelingen
krijgen.
rlfinare, vi ophouden, uitscheiden; non ~,
ergens om dwingen, niet ophouden met
vragen.
rlflnlmento, m algeheele uitputting; gevoel
van leegte in de maag.
rlflnlre, I vt voltooien, de laatste hand leggen aan, beeindigen; opmaken, geheel
verbruiken; te gronde richten; tot den
bede15taf brengen; aUes verkoopen, geheel uitverkoopen; II ~rsi, vr zich te
gronde richten.
rlfinltezza, f leeg, wee gevoel in de maag.
rlfinlto, p pass (v. rifinire) & agg Ieelijk gehavend; uitgeput, uitgemergeld, krachte1005; tot in de puntjes afgewerkt.
riflnitore, m afwerker; padre ~, (Scherz.)
opmaker, opeter, verkwister.
rlfinitura, t afwerking, laatste hand (aan een
werk).
riflorlmento, m herbloei; fig tooi, sieraad.
rlflorlre, I vi weer opbloeien, herbloeien;
herleven; weer tot bloei komen; weer opkomen, zichtbaar worden (vlekken op de
huid); II vt opsieren, tooien, verfraaien;
fig Weer in 't geheugen komen; ~ viali,
strade, de wegen weer bepuinen, begrinten.
rlfiorita, t triller (aan 't eind van een gezang).
riflorltura, f wederopbloei; wederverschijning; uitslag (op muren of huid); verweering; l' versiering; herbepuining (van
wegen).
rlflschlare, I vi opn ieuw f1 ui ten; II vt overbrengen, verklikken, verklappen.
rlfluta'bl\e, agg te weigeren; af te wijzen.
rlflutare, I vt wei geren, afwijzen, afs] aan;
van de hand wijzen; neerleggen (een
ambt, de kroon); verloochenen (een persoon); versmaden; niet naar de teugeIs
luisteren (een paard); II ~rsi, vr weigeren
(iets te doen); afslaan.
rlfluto, m weigering, vandehandwijzing; buitensluiting,
verstooting;
uitvaagsel,
schuim (der maatschappij); uitlating (van
stroom); verzaking (in 't kaartspel); geecarteerde en omgeruilde kaarten; aftapping (v. overtoUig water); lettera di~,
bedankbrief; rifiuti del mare, pI aanspoel-
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sel der zee; aangespoeld zeewier; ave-r un
"', een afwijzend, weigerend antwoord
ontvangen; io non voglio it ....., d'un aUro,
wat een ander geweigerd heeft, wil ik
niet hebben.
rlflessl'blle, agg weerkaatsbaar (licht); lig
opmerkelijk.
riflesslone, I terugkaatsing (van licht, geluid); terugstraling; weerspiegeling, weerschijn, 't nadenken, overpeinzing, overweging; beschouwing; opmerking.
rlnesslvamente, avv met overleg; (Gram)
met wederkeerende beteekenis.
rlnesslvo, agg doordacht, overlegd; bedachtzaam; (Gram) wederkeerend (werkwoord).
riliesao, I m weerschijn; terugkaatsing, weerkaatsing; afschijnsel, speling van licht;
sul '" Iii (of ehe), overwegende, in overweging nemende; II p pass (van rillettere)
& agg afgespiegeld. weerkaatst; teruggeworpen.
rlnes8ore, m reflector, (lantaarn)spiegel.
rlnettere, I vt terugkaatsen, terugstralen.
weerspiegelen; weergeven; betreffen; II
vi een weerschijn hebben, afstralen (op);
peinzen, nadenken, overwegen; III -rsi,
VI" weerkaatst.
teruggekaatst worden.
zich af-. weerspiegelen; teruggeworpen
worden (golven).
rlUettore, m reflector, lantaarnspiegel.
rlnulre, vi terugvloeien; weer vloeien, strbomen.
rlnusso, m ebi Ilusso e ....." ebbe en vloed.
rlloel,lIare, vt met spijs en drank versterken.
verkwikken.
rlfillo, m .t. windstoot, windje.
rlfondare, vt opnieuw stichten; weer grondvesten; '" [' ancora• .t. opnieuw het anker
uitwerpen.
rlfo'ndere, I vt oversmelten, nog eens smelten; fig omwerken; lig terugbetalen, vergoed~n; opnieuw geld in een ondememing
steken; '" la eolpa Iii qc addosso ad uno,
iem. van iets de schuld geven; II ",rsi. vr
zich weer uitgieten. verspreiden.
rlfondlto, agg droezig (paarden).
rlforma, 1 hervorming; verbetering, herziening; W Kerkhervorming; beperking, bezuiniging; .t. afdanking, ontslag (krijgsvolk); afdanking (geweren &); verkoop,
op reformstelling (v. paarden).
rllorma'bDe, egg hervormbaar. verbeterbaar.
rlformare, I fit hervormen, verbeteren. herscheppen; heIZien (wetten); ~ ontslaan;
afsc!haffen; op reform stellen' (paarden);
,...., le spese, de uitgaven verminderen. inkrimpen; II -rsi, vr zich hervormen, zich
verbeteren; een nieuwe gedaante. vorm
aannemen; ~ zich verzamelen, opnieuw
formeeren.
r1formato, I m ~ afgekeurd soldaat. wegens

rifugio

lichaamsgebreken ontslagen soldaat; i
l'elormati, pi de hervormden. gerefOl-meerden; II agg hervormd, gereformeerd
(godsdienst); 1I'ancescano,...." Bemardijner,
Franciscaan van den strengen regel.
riformatore, I m ",trice, 1 hervormer; oster;
II agg hervormend, hervormings-.
riformazlone, 1 hervorming.
rlfornlre, I vt opnieuw voorzien 01 ui trusten;
II "'rsi, VI' zich opnieuw voorzien; nieuwen voorraad aanschaffen.
rlfra'ngere, I vt breken (lichtstralen); II
,....,rsi. vr breken. afwijken (van lichtstralen).
rifrangl'bile, agg breekbaar (van lichtstra·
len).
rlfranglmento, m straalbreking, refractie.
rHrattlvo, agg straalbrekend.
rlfratto, p' pass van rifrangere.
rlfrattore, agg straalbrekend.
rlfrazlone, 1 straalbreking, refractie.
rlfreddare, vt weer doen afkoelen. verkoelen.
rlfreddo, m koude schotel; hors d'oeuvre.
rllrl'ggere, I vt opnieuw bakken. braden; jig
weer opwarmen, oude koeien nit de sloot
halen. altijd met hetzelfde voor den dag
komen; (Pitt) dikwijls overwerken. overschilderen; II vi een slechten reuk of
smaak krijgen (te lang gekookte of opge·
warmde spijs); lig voor den tijd oud
worden.
rllrltto, I m renk 01 smaak van aangebrand
vet; II p pass (van rilrigge-re) & agg opgewarmd; IrUto e ,....,. tot vervelens toe herhaald, afgezaagd.
rHrlttume, rlfrlttura, I het weer opwarmen,
ophalen van oude dingen; vervelende herhaling.
rllrugare, vt nog eens doorzoeken.
rllrullare, I vt nog eens kloppen. klutsen; II
vi vol zotte grillen zijn, met molentjes
loopen.
rlfrustare, vt I opnieuw geeselenj 2 overal
rondsnuffelen 01 zoeken; ijverig doorzoeken, nasporen, nasnuffelen.
Ilfrustatore, m doorzoeker, snuffelaar.
rllugglre, I vi opnieuw vluchten; ergens
vluchten. zijn toevlucht nemen; ....., da qc,
voor iets terugdeinzen. iets verafschuwen; II vt vermijden, ontvluchten; uit den
weg gaan; verafschuwen; redden, in veiligheid brengen.
rlluglto, I agg voortvluchtig; II sose m
vluchteling; overlooper.
rlfuglarsl, vr vluchten; toevlucht, bescherming zoeken.
rlfuglato, I p pass & agg gevlucht; II sost m
vluchteling, uitgewekene. refugili.
rlfu'glo, m toevluchtsoord, schuilplaats;
vrijplaats; schuilhoek; toevlucht. toeverlaat; Maria ,...;, det peccatori, Maria toevlucht der zondaren.

rifulgere
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rifu'lgere, vi fIikkeren, flonkeren, schittcren, rigetta'bile, agg verwel'pelijk.
glinsteren.
rigettare, vt terugwerpcn; afslaan; afwijzen,
rifusione, I hers melting, overgieting; geverwerpen; overgeven, braken; op 't
heele omwerking (bv. van cen boek), verwerking.
rifuso, I p pass (van rilondere) hersmolten,
overgegoten; omgewerkt; II (avv) a ~, in
menigtc, in overvlocd.
rifutazione, I wederlegging.
riga, I (Pl: righe) streep; reg"l; rij, lijn; liniaal; X rang, stand, graad, klasse; stofla a
righe bianche, wi tgestrecpte stof; di prima
"'-', van den eersten rang, eerstc rangs-,
van de eerste (ergste) soort; aprire, chiudere Ie righe, de gelederen openen, sluiten;
mettersi in - can qd, met iem. wedijvcren;
mettersi in - di qd, zi ch op dezelfdc lijn
stellen met iem.; rimettere in ~ qd, iem.
tot rede, tot gehoorzaamheid, tot zijn
plicht brengen; mi scriva due righe, schrijf
mij een paar rcgeltjes; uscir dalle righe,
ui t het gelid treden.
riga'gUa, I & riga'gJie, I pi ingewand van
kippen; afval (v. gevogelte); kliekjes.
rigagno, riga'gnolo, m beekje, waterloopje,
inz. op een weg na sterken regen; pescare
pe' rigagnoli, iu de goot visschcn, vergeefsche moei tc docn.
rigaUgo, m 1$. ridderspoor.
rigalleggiare, vi weer bovcndrijven; J,. weer
vlot worden.
riga me, m A uitkeling, groef, sponning.
rigare, I vt van strepcn, lijnen voorzicn;
lijnen trekken, linieeren; strepcn, voren
maken; X trekken maken (in den loop v.
vuurwapenen); Ie lacrime gi'i rigavano il
volta, de trancn hac1clcn grocven op zijn
gelaat geploegd; II vi ~ of - diri!to, den
rechten weg bewandelen, cerlijk en
rechtschapen handelen.
rigata, m slag met een liniaal.
rigatino, m blauw en wit gestreepte stof,
streepjcsgoed.
rigato, I p pass (v. rigare) & agg gestreept;
gelinieerd; canna rigata, X getrokken geweerloop; II sost m gestrcept patroon.
rigattiere, m -iera, I uitdrager; Ilitdraagster; oude-kleerkoop; roba da ~, oude
rommel.
rigatura, I linieering (v. papier); het gestreept maken of zijn (van stoffen); de
trekken (in een geweerloop).
rigenerare, I vt herscheppen; weer tot bloei
brengen; docn herboren worden; II ~rsi,
vr herboren worden, zich vernieu\ven, een
verjongingskuur ondergaan.
rigeneratore, I m ~trice, f hers teller; vcrlosser; II agg herstellend, opnieuw voortbrengend, herscheppend.
rigenerazione, I herstel(ling); wedergeboorte,
herleving, hervorming.
[botten.
rigermogliare, vi weer ontkiemen, weer ui t-

strand werpen (voorwerpen door de zee);
docn zakken, afwijzcn (voor cen examen);
weer doen opkomen (vlekkcn op de hllid);
weer uitbottcn; verstooten, uitsllliten;
hersmelten, overgieten; f"-I un consiglio,
een raad verwerpen, niet aannemen.
rigetto, m verwerping, afwijzing; wrakstllk;
op 't strand geworpen, aangcspoeld voorwerp; uitschot, afval.
righettare, vt streepjcs, lijntjes trekken, met
fijne streepjes teekenen 01 versiercn.
righetto, m streepje.
Righi, m Rigi.
righino, m fijn lijntje 01 streepje; onvoltooide zetregel.
rigiacere, vi weer gaan liggen.
rigidamente, avv streng, hard, rnw.
rigidezza, I strengheid; hardheid, schcrpte.
rigiditii, f (ge)strenghcid, hardheid; stijfheid,
verstijfdheid, onbuigbaarheid.
ri'gido, agg onbuigbaar, stijf; hard, ruw,
straf, streng; ernstig_
rigiocare, vi opnieuw spelen, weer spelen.
rigirare, I vi weer ronddraaien, weer doen
draaien; omringen, omsluiten; in omloop
brengen (geld); omzettcn (waren); foppen,
om den tuin leiden (icm.); ~ una Irase,
een zin goed afronden, cen goeden vorm
geven; I"J un negozio, cen zaak drijven;
rigirarla bene, F een mOeilijke, ingewikkelde zaak tot een handig, goed einde
brengen; II vi rondloopen, ronddraaien;
girare e ~, overal ronclloopen; III ~rsi,
vr zich omdraaien, omkeeren, in de
ronllte clraaien; rigirarseia bene, zich goecl,
fatsocnlijk door de wereld slaan; si rigiri!
draai, keer u eens oln!
rigiratore, m ~trice, I misleider, draaier,
bedrieger; -st8r_
rigire'vole, agg gemakkelijk draaibaar, bewegelijk, vlug.
rigirio, m voortdurend gcdraai; (geheimzinnig, verdacht) heen en weer geloop.
. rigiro, m kringvormige beweging; omloop;
teruggaande beweging; $ omloop (v.
geld); belegging (v. kapitaal); geheime
minnarij; Ilitvlucht, draaierij; rigiri, pi
intriges, kuipcrijen; sluipwegen; giri e
rigiri, gedraai, geloop, he en en weer geloop; giri e rigiri di strade, gewirwar van
straten.
rigirone, m intrigant, draaier.
rignare, m hinniken (paarden); de tandcn
latcn zien (honden)_
rigo, m liniaal; lijn, regel; f notenbalk; X
gelid; doel, meet (bij 't balspel) ~ delI'acqua, waterloop.
rigo'gUo, m ~ te weelderige bloci; A top
van een gewelf, van .een boog; lig over-
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moed, trots, driestheid; opborreling bij 't
koken; andarsene in ~, te veel in 't loof,
in 't blad schieten.
rigogliosamente, avv al te weelderig gcgroeid; hoogmocdig, trots.
rigoglioso, agg al te wecldcrig, in 't loof
schietend; fig vet, doorvoed, krachtig;
fig trotsch, hoogmoedig; rigogliose speranze, PI te hoog gespannen verwachtingen.
rigogolo, m ~ goudmerel, wielewaal; (prov)
pigliar due rigogoli a un fico, twee vliegen
in een klap slaan.
rigoletto, m rondedans; kring van toeschouwerd (om de dansenden).
rigonfiamento, m opzwclling, zwelling.
rigonfiare, I vt (weer) docn zwellcn; opblazen; II vi zich opblazen, (weer) opzwellen.
rigo'nfio, agg opgezwollen; gcrezen; fig opgeblazen, trotsch.
rigore, m gestrengheid, hardheid; rilling
(van koude oj koorts); stijfheid (van ledematen); ruwheid (van het weer); arresto
di ~, X streng arrest; atti di ~, pi
strenge maatregelen; ~ della pena, hardheid der straf; usar~, met gestrengheid
te werk gaan; a ~, strikt genomen; a
tutto ~, strikt genomen, op zijn allerstrenp;st genomen; a ~ di termine, wanneer men het letterlijk opvat, volgens de
letter; di ~, vereiseht, noodzakelijk.
rigorismo, m rigorisme; al te groote gestrengheid in zeden oj geloof.
rigorista, m al te streng zedemeester; rigorist.
rigorosamente, avv streng, hard; streng,
strikt genomen; stipt, uiterst (nauwkeurig).
rigorosita, t gestrengheid, stipthcid, nauwgezetheid.
rigoroso, agg (ge)streng; hard; ruw, nijpend
(koude); stipt; prezzi rigorosi, pi hooge
prijzen; in senso ~, in strengen zin, woordelijk genomen.
rigovernare, vt weer in orde brengen, verzorgen; wasschen (borden, vaten); omspoelen (glazen).
rigovernatura, t het afwasschen, omspoeling; spoelwater.
rigra'zie! alleen in: grazie e "-J! dank en
nogmaals dank!
rigridare, vi opnieuw schreeuwen, roepen.
riguadagnare, I vt weer, nog eens winnen;
terugwinnen; II vi winst maken (op iets).
riguardante, I p pres betreffende, aangaande;
II sost m toeschouwer.
riguardare, I vt weder, nogmaals aanzien,
beschouwen; aandachtig be schouwen; nazien, onderzoeken; rekening houden, in
acht nemen; eeren, in eere houden; streYen naar, beoogen; besparen; ontzien;
letten op (zijn gezondheid); betreffen,

rilassato

aangaan, betrekking hebben op; ~ il
bucafo, de wasch nazien; bisogna ~ it
tempo e il luogo, men moet rekening houden met tijd en plaats; II vi terugzien,
achteruitzien; ~ a qc, uitkijken op (een
tuin b.v.); doelen op, vragen naar; III
,-...,rsi, vr zich inachtnenwn voor, lettell
op; zich bedenken, zich onthouden (iets
te doen); op zijn gezondheid letten.
riguardata, t beschouwing; blik.
riguardatamente, avv met oplettendheid,
voorzichtig.
riguardato, I p pass van riguardare; II agg
voorzichtig, omzichtig, bedachtzaam.
riguardatore, m toeschouwer; waarnemer;
opzichter.
riguarde'vole, agg opmerkenswaardig, opmerkelijk; achtenswaardig, aanzienlijk,
voortreffelijk.
riguardo, m blik; aanblik; oplettendheid, opmerkz:lamheid; toegeeflijkheid, ontzag,
achting; hoe dc, voorzorg, behoedzaamheid; grens,limiet; uomo di ~, aanzienlijk
man; aver -..; a, rekcning houclen met; non
aver alcuno r - ; alia sua salute, nict in 't
minst acht slaan op zijn gezondheid;
aversi ~, op zijn gezondheicllettcn, zich
ontzicn; stare a (of <in) ~, op zijn hoede
zijn; zich ontzien; a (of in) ~ di, wat aangaat, wat betreft; a questa ,...." wat dit betreft, naar aanleiding hiervan.
rigurgitante, p pres & agg overvloeiend,
overvol.
rigurgitare, vi zwellen, bui ten de oevers
treden; fig in overvloed voorhanden zijn;
overvol zijn, overvloeien.
rigu'rgito, m aanzwelling, buiten de oevers
treding; ovcrstrooming; uitstorting (v.
bloed, gal).
rilasciare, vi weer loslaten, de vriJheid geven;
fig ontketenen; kwijtschelden, schenken;
weglaten, uitlatcn; afstaan; deve rilasciare
dieci lire al mese, er wordt hem tien lire
per maand ingehouden.
rila'scio, m vrijlating; kwijtschclding, vrijstelling; verlichting; loslating, aftrek,
korting (op rekening); X walgang.
rilassamento, m verslapping (van krachten,
tucht, zeden); vermindering (van krachten); tuchteloosheid, vHval van zeden.
rllassante, I p pres van rilassare; II agg T
laxeerend; week makend.
rllassare, I vt vermindercn; verslappen; ontzenuwen, verweekelijken; losser maken
(tucht); ontspannen; II ~rsi, vr vcrslappen, verbrokkelen (bodem); vertlauwcll
(ijver).
rllassatamente, avv tuchteloos, los, zedeloos.
rilassatezza, t losheid, verslapping van zeden; tuchteloosheid.
rilassato, p pass (van rilassarc) & agg los,
verslapt, slap.

rilassazione
rllassazlone, f verslapping; verweekelijking;
ontzenuwing; ontspanning; vrijlating, ontslag (uit gevangenis).
rllavare, vt nog eens wasschen; ~ 10 stomaco,
de 1l1aag bederven.
rilegamento, m zie rilegatura.
rilegare, vt opnieuw vastbinden; inbinden
(boeken); zetten (edelsteenen); verbinden;
ook: verbannen, deporteeren.
rllegatore, m boekbinder.
rllegatura, f het binden, inbinden; band;
verbindende kwartslag.
rileggere, vt herlezen, overlezen.
rilente, rltento, a~, zeer langzaam, zachtjes,
heel bedaard; al~dare a ~, zeer zachtjes,
zeerbehoedzaam te werk gaan.
rllesslre, vi stoven.
rilevamento, m wederoprichting; opbeuring;
het dom uitko1l1en; .t opneming, peiling.
rllevante, p pres van rilevare & agg belangrijk, gewichtig.
rllevanza, f zie rilievo.
rilevare, I vtweer wegnemen; weer opheffen;
opslaan (kop van auto); oprapen, oprichten; fig sterken, troosten, opbeuren; weer
oprichten (een zondaar); weer herstellen
weer tot bloei brengen; zogen, grootbrengen; doen uitko1l1en, in 't licht stellen, releveeren, wijzen op, naar voren halen;
J. peilen; opnemen (een kust); ontleenen,
ontnemen; begrijpen, vatten; blijken, opmaken (uit); opmerken; aflossen; ontheffen, ontslaan (van een verplichting); dalla
qual cosa si releva ehe ... , waaruit men ziet
(waaruit blijkt) dat; ~ ingiurie, pereosse,
beleedigingen, slagen oploopen; ~ qd,
iem. in zijn ambt vervangen; ~ una
sentinella, een schildwacht afl )ssen; '"
uno dei danni, iem. schadeloosstellen; II
~rsi, vr weer weggaan; weer opstaan;
herstellen, er weer bovenop komen; herleven; herbloeien; uit de zonden opstaan;
III vi (Pitt) goed uitkomen, afsteken; van
bplang, van gewicht zijn, erop aanko1l1en;
rileva poco, 't heeft weinig te beteekenen,
er is wcinig aan gelegen; 't levert weinig op.
rilevatamente, avv en relief, verheven; prachtig, voornaam.
rllevato, I p pass & agg hoog (boven den
grond); aanzienlijk, verheven; gewichtig,
voornaam; eiglia assai rilevate, PI sterk
vooruitspringende wenkbrauw('n; petto
ben "', goed gewelfde borst; II sost m
hoogte, verhevenheid; dam.
rllevatura, f hoogte, verhevenheid; ophooging; uitsteeksel, knobbel.
rilevazlone, f zie rilevamento.
rlllevo, m hoogte, ophooging, verhevcnheid;
vooruitspringend gedeelte; relief; vf.'rheyen beeldwerk; relievi, pi kliekjes, restjes;
l!q;sso "', bas-relief, 4alf yerqevcn 1;>eeld-

rimanere
werk; eosa di "', zaak van gewicht, van
beteekenis; mezzo ~,half relief; figure di "',
pi in relief uitgevoerde figuren; tulto "',
haut-relief; geheel verheven beeldwerk;
questa figura ha molto ~, deze figuur
komt goed uit; dar'" a qe, iets goed doen
uitkomen (een figuur, een zaak); met nadruk zeggen; fare alcuni rilievi in un'opera altrui, ecnige gebreken in een anders
werk doen uitkomen, er op wijzen; lavorare di ,..." in relief werken.
rlllmare, vt nog eens vijlen; fig verbeteren,
polijsten.
.
rllueente, p pres & agg blinkend, glanzend,
schitterend, fonkelend.
rllueentezza, / glans, schittering.
rllu'eere, vi glanzen, schitteren, blinken;
glimmen; fig uitblinken; il pelo gli riluee,
F hij ziet er welgedaan uit; (prov) non e
tutt' oro quel ehe riluce, 't is niet al goud
wat er blinkt.
rlluttante, agg weerstrevend, onwillig; afstootend.
rlluttanza, ftegenkanting; tegenzin; weerzin.
rima, / rijm; vers, lied, strofe, gezang; lang
uitgehaalde toon, roep (v. omroepers);
terza ~, drieregelig couplet; ei va di ~,
dat rijmt; fare ~, rijmen; rispondere
per Ie rime, in verzen 0/ rijmen antwoordfm;
een scherp, bits gezegde 0/ schrijven nog
scherper beantwoordcn; het antwoord
niet schuldig blijven, van antwoord dienen; serivere in ,..." in verzen, in gebonden
stijl schrijven.
rima'eeia, f slecht verso
rimacinare, vt weer mal en, overmalen.
rlmandare, vt opnieuw zenden; terugzenden,
teruggeven; terugslaan (den bal); wegzenden, uit zijn dienst ontslaan; X met
groot verlof zenden; verwijzen naar; verschuiven, uitstellen; rimandarla giu, voor
zich houden, zijn woorden inslikken, niet
uitspreken, zich verbijten.
rlmando, m het terugslaan (van den bal);
verwijzing; di ~, als antwoord; rispondere
di ~, het antwoord niet schuldig blijven.
rlmaneggiare, I vt weder ter hand nemen;
.weer in orde brengen; omwerken; II ~rsi,
vr zich (weer) moeite geven; weer aanpakken.
rlmanente, I m rest, overschot, overblijfscl;
il ~, overlevende erfgenaa1l1; del (of nell
~, voor 't overige, overigens.
rlmanenza, f het verblijven; oponthoud;
overschot, saldo, rest.
rlmanere, I vi blijvcn, verblijven, vertoeven;
achterblijvcn; staan, liggen, zich bevinden; zijn (in plaats van esscre); verbaasd,
verwonderd zijn; overblijven; schelen; ophouden met, uitscheiden; dove rimane la
villa? waar ligt de villa? eadde e rimase
Wforto sui colpo, hi~ vie) en was terstou4
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dood; poco rimase eke ... , het scheelde weinig of...; ~ stupe/alto, verbluft, vcrbaasd
staan; rimanerci, er in blijven, er 't leven
bij inschieten, erinloopen; una seconda
volta non ei rimango, voor een tweede
maalloop ik er niet meer in; ei rimangono
allre quattro migiia, wij hebben nog vier
mijlen af te leggen; ~ a una insidia, het
slachtoffer eener hinderlaag worden; ~ a
niente, op zwart zaad zit ten, tot armoede
vervallen; ~ con un palmo di naso, een
langen neus halen; ~ da qd, van iem. afhangen; ~ d' accordo, het cens zijn; ~ di
sasso, versteend zijn van schrik; ~ nelle
(of sulle) seccke, blijven steken; ~ senza moglie, ongetrouwd blijven; ~ senza sangue,
hevig versehrikken, doodsbleek worden;
II ",,-,Ysi, vrblijven; ophouden (iets te doen);
~si di qc, iets achterwege laten; ~rsi
in easa, in huis blijven.
rimangiare, I vt weer eten; nog meer eten;
non posso ~, meer kan ik niet eten; ~ qd,
iem. overbluffen, afbekkcn; II vr ~rsi Ie
consonanti, de medeklinkers inslikken,
niet laten hOOl'en; ~rsi la parola, ontkennen, vierkant loochenen dat men iets
gezegd of beloofd heeft.
rimarcare, vt opmerken, aanmerken.
rimarche'vole, agg opmerkelijk, merkwaarrimare, vt & vi rijmen.
[dig.
rimarginare, I vi & -r8i, vr dieht gaan, zich
sluiten (een wonde); II vt een wonde sluiten, dichtnaaien.
rima'rio, m rijmwoordenboek.
rimaritarsi, vr hertrouwen.
rimaso, p pass van rimanere.
rimasticare, vt herkauwen 2 •
rimasu'glio, rimasu'gliolo, m armzalig overschot, treurig overblijfsel.
rimato, agg op rijm, berijmd.
rimatore, m rijmer, rijmelaar.
rimbacuccato, p pass dicht ingehuld, ingcpakt, ingemoffeld.
rimbaldanzire, vi weer moed vatten; overmoe dig worden.
rimballare, I vt weer inpakken; II vi waggelen.
rimbalzare, vi weer opspringen; terugstuiten; ¥ ricocheteeren.
rimbalzello, m giocar a ~, keilen, plisjeplasje gooien.
rimbalzo, m weerolllstuit, het tCl'ugspringcn,
het opstuiten; a (of dil~, tcrugspl'ingend,
opstui tend; ¥ ricochet-; fig langs cen
omweg, indirect; saper qc di ~, iets wetcn
van hool'en zeggen.
rlmbambinire, rimbambire, vi kindsch worden.
rimbambinito, rimbambito, agg kindsch.
rimbarbarire, vi weer in bal'baarschheid vervaUen, verwildercn.
Tlmbarllogito, agg geheel kindsch,
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r rimbarcare, vi krollltrekken (hout).
2 rimbarcare, I vt weer in 't schip brengen,
weer inladen; II ~rsi, vr zich weer inschepen.
r rimbarcato, p pass van rimbarcare r; fig
gekromd, gebogen (door ouderdom).
2 rimbarcato, p pass weer ingeschccpt, weer
ingeladen.
rimbarco, m wederinscheping.
rlmbeccare, vi terugslaan, terugdrijven; pikken (met den snavel); gevat, brutaal antwoorden; F tcrugbekkcn.
rimbecco, m slagvaardig (snedig, gevat, brutaal) antwoord; di ---, slagvaardig, gevat
(an twoorden).
rimhecillire, vi. geheel zwakhoofdig, suf
worden.
rimbellire, I vi verfraaien, fraaier maken; II
vi fraaier worden.
rimbirbonire, vi een steeds grootere schurk
worden.
rimboccare, I vi olllsJaan, opslaan, opstroopen (mouwen); omstulpcn, een inslag
maken (a an linnengoed om te zoomen);
omkeeren (een glas); omgooien, naar beneden werpen; ~ il ienzuolo del let/o, het
beddelaken omslaan; II vi overloopcn,
overvloeien.
rimboccatura, f het omsJaan; olllslag, opslag; opstrooping; omgeslag('n gedeelte
(v. lakens).
rimbocco, m zie rimboccalura.
rimbombamento, m zic rimbombo.
rimbombare, I vi weerklinken, weergalmen,
dreunen; II vi doen weergalmen; terugkaatsen.
rimbombio, m aanhoudencl gcdreun, geraas.
rimbombo, m weerklank, wcergalrn, galm;
gedreun; ""-' di artiglierie, kanongebulder.
rlmborsa 'bile, agg terug te betalen.
rimborsare, I vi weer in de beurs, bus doen;
terugbetalen (voorschotten) ; l!l aan
nicuwe verkiezing onderwerpen; II ---Ysi,
vr gedane voorschotten terugontvangen,
zijn kosten vergoed krijgcn.
rimborso, m terugbetaling, vergoeding (voor
gedane voorschotten).
rimboscare, I vI weer met bosch beplanten,
herbebosschen; II vi & ~rsi, vr zich
(weer) in 't bosch verbergen.
rimboschire, vi weer met bosch begroeid
worden.
rimbottare, vt het vat opnicuw vullen; ~
sulla /eccia, fouten op fouten, schade op
schade stapclen; F nog altijd blijvcn doordrinken.
rimbrancarsi, vr zich weer bij de kuclcle voegen; fig zich weer bij cen gezelschap aansluiten.
rimbrecciare, vt opnieuw begrinten, opnieuw beballasten (weg, spoorwcg).
rlmllrOdQlare, vt een weinig overwitkn;
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trachten goed te praten, zich eruit praten.
rimbrogliare, I vt opnieuw verwarren; II
~rsi, vr weer in de war geraken, zich
weer verwikkelen.
rimbrontotare, vt brommen, verwijten doen,
voor de voeten wcrpen.
rimbrottare, vt verwijten, beknorren; afsnauwen; van ondankbaarheid betichten.
rimbriltto, rimbrilttolo, m scherp verwijt,
uitbrander.
rimbruttire, I vi leeIijker worden; II vt nog
leeIijker maken.
rimbucare, I vt wedel' in 't hoI tcrugjagen;
weer in 't gat stoppen; II ~rsi, VI' weer
in zijn hoI kruipen.
rimbuzzare, I vt volproppen met eten, volstoppen; II ~rsi, VI' zich volproppen, zich
de maag volstoppen.
rimedia'bile, agg herstelbaa1'; te ve1'helpen.
rimediare, I vt genezen, ve1'hclpen; (iets) bewe1'ken; met moeite ve1'dienen, bijeen],rengen (geld); rimediarla, zich er door
slaan; la rimedia, hij slaat zich cr door
zoo goed en zoo kwaad als 't gaat; 't gaat
weI, zoo zoo; II vi genezen, herstellen; e1'
voor zorgen dat alles goed afloopt.
rimedicare, I vt
opnieuw behandelen, een
nieuwe kuu1' doen onde1'gaan; II ,....,rsi, vr
een nieuwe kuu1' doen.
rimedio, m geneesmiddel, middel; 1'edmiddel, hulpmiddel; il mio male non ha ,...."
voor mijn kwaal is geen kruid gewassen;
rieorrere al ,...." naar een middel grijpen,
raad schaffen; (prov) e peggiore il ,...., ehe
il male, het geneesmiddd is erger dan de
kwaal; a tutto e' e ,...." fuorche alia morte,
tegen den dood is geen kruid gewassen;
a mali estremi, estremi rimedi, wat erg is,
moet met krasse midde1en bestreden
worden.
rimeggiare, vi rijmelen, rijmcn.
rimembranza, f herinnering, gedachtenis.
rimembrare, I vt herinneren; herdenken, in
herinnering brengen; II ,....,ysi, vr zich herinneren, gedachtig zijn.
rimenare, vt terugb1'engen; weer meebrengen; sterk schudden, omrOeren.
rimenata, f omroering, omschudding; het
kneden, kneding (van deeg).
rimendare, vt verstellen, oplappen; herstellen, ve1'betercn.
rimendatora, f verstelster, verstelnaaister.
rimendatore, m lapkleermaker.
rimendatura, f verstelling, het lappen; versteld, opgelapt gedeelte.
rimenio, m voortduring schudding of omroering; far ,...." zich aftobben.
rimeritamento, m belooning, vergelding.
rimerltare, vt vergelden, beloonen, loonen;
it Signore 1« rimeriti, God loone het U.
rlmeseolamento, m dooreenmenging, ver-
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rimbrodolarla, zijn ongelijk met smoesjes

menging; omgang; rilling, ineenkrimping (van schrik), plotselinge schrik.
rimescolare, I vt dooreenmengen, goed ve1'mengen; schudden (speelkaarten); fig zich
inlaten met; omwerken, opnieuw bewerken; weer oprakelen (vergeten dingen); II
,....,ysi, vr zich mengen, begeven (onder de
menschen); zich inlaten met, zich mengen
in; van schrik verstommen, inkrimpen,
omvallen; il sangue si rimesco/a, het bloed
geraakt in berocring (van schrik); far ~
qd, iem. een schrik op 't Iii£ jagen.
rimescolata, t dooreenmenging; het schudden (del' kaarten).
rimescolato, p pass (van rimescolare) & agg
hevig geschrokken, door schrik bevangen;
aver it sangue ,...." door hevigen angst bevangen zijn; star col sangue ,...." in grooten
angst, groote bezorgdheid verkeeren.
rimescolio, m voortdurende dooreenmenging, schudding; verwarring, warboel; opschudding.
rime'scolo, m plotselinge schrik; hevige gemoedsaandoening; ontsteltenis.
rimessa, f terugplaatsing, teruglegging; het
teruggeplaatste voorwerp; stalling, koetshuis, remise; sp het terugslaan van den
bal; $ zending, overmakmg (van geld),
remise; oogst, opbrengst (v. boomgaarden
&); ~ nieuwe scheut, spruit;· 't wedel'
uitbotten; $ verlies; uitstel, vertraging;
rimesse, pi toevoegingen, biischrijvingen
(in een werk); gevatte antwoorden; ~ di
merci, goederenzending.
rimessamente, avv bescheiden, betamelijk,
ootmoedig; slordig, zonder aandacht.
rimessi 'bile, agg vergeeflijk.
rimessione, f onderwerping (aan iem.'s oordeel); vergeving, kwijtschelding.
rimessiti'ccio, m ~ scheut, spruit, aflegger.
rimesso, I p pass (v. rimettere) & aggbescheiden, dee moe dig, kleinmoedig; gemeen,
laag; omgeslagen (spjjker); teruggeroepen
(uit verbanning); hersteld (in rechten); ingelegd (mozalek); voce rimessa, zwakke
stem; II sost m ingelegd werk; bijwerking,
retouche (van schilderij); opnaaisel, zoom;
.t spon, prop (in hout).
rimestare, vt omroeren, roeren, sterk schudden; fig weer oprakelen, weer aanroeren.
rime'ttere, I vt 1 weer leggen, zetten, plaatsen; weer op zijn plaats leggen of zetten;
2
zetten (een arm of been); 3 in den
stal, in 't koetshuis brengen; 4 ~ opnieuw
uitbotten, nieuwe scheuten krijgen; 5
teruggeven (geleend geld); 6 $ overmaken,
remitteeren (geld); zenden; 7 inhalen
(verloren tiid); 8 kwijtschelden, vergeven;
9 verIiezen, erbij inschieten; verlies,
schade lijden; 10 op 't spel zetten; II
uitstellen, verschuiven; 12 verwijzen
(naar); 13 opnieuw, weer beginnen;
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weer uitbrcken (koorts); '" U1t amma/ato, rimondare, vi opnieuw zuivcren, re I III gell;
schoonmaken, ruimen (putten); snoeien
een ziekc er weer bovenop brengen; ~ /a
(boomen).
barba, den baard weer laten staan; ~ la
Mancheria nell' armadio, het waschgoed rimondatura, 1reiniging, zui vering; snoeiing;
afgesnoeide takken; vuil, vuilnis (lilt
weer in de kast leggen, opbergen; ~ il
putten &).
canto, rekenschap afleggen; de rekening
overleggen, overreiken; r-...,; una cosa in rimondo, agg gesnoeic1, bcsnoeid.
alcuno, een zaak aan iemands oordeel rimonta, 1 X remonte, aankoop En opfokking van nieuwe legerpaarden; vernieuonderwerpen, aan iem. ter beslissing
wing, oplapping van schoenen en hoeden.
voorleggen; ~ i denti, de wisseltanden
krijgen; ~ mano a un lavoro, de hand weer rimontare, I vt weer opstijgen, opklimmcn;
nog eens opgaan (tJ-appen); opvaren,
aan 't werk slaan, weer aan een werk bestroomopwaarts bevaren (een rivier);
ginnen; ~ /e penne, nieuwe veeren krijgen;
weer in elkaar zetten 01 monteerem (ma~ 10 stomaco, de maag weer ill orde brengen,
zich restaureeren; ~ ali' incant 0, opnieuw
chines &); X rcmonteeren, van nicuwe
veilen; ~ a oggi a otto, uitstellen tot
paarden voorzien; weer te paard zetten;
heden over acht dagen; ~ in taglio, weer
~ cappelli, hoeden vcrmaken, omvormen;
scherp maken, sJijpen; ~ su , (spel) een
~ stiva/i, nieuwe voorschoenen zetten op
nieuwen inzet doen;
su una 'Usanza, een
laarzen; II vi I teruggaan, opklimmen tot;
gewoonte weer in gebruik brengen; II vi
2 weer te paard sti]gen, weer instappen;
opnieuw uitbotten, ontkiemen; weer
3 bedragen, bcloopen; 4 weer omhoog,
groeien, weer uitkomen; verminderen,
naar boven gaan, rijzen, opslaan (prijzcn);
......, in carrozza, weer in het rijtuig stappen,
minder worden; III ~rsi, vr weer gaan
zitten, weer plaats nemen; zich weer herweer instijgen.
stellen; zich weer begevcn; weer beginncn rimontatura, 1 het herste11en, reparecren;
(iets te doen); zieh weer wijden (aan iets);
reparatie, het weer in elkaar zetten.
weer op de been komen, weer gezond rlmorchiare, vt J, sleepen, op sleeptouw
worden, er weer bovenop komen; het Verhebben.
lorene weer herwinnen; opheldcren, weer rimorchiatore, m J, sleeper; sleep boot.
mooi worden (het weer); weer aantrekken rimorchlo, m J, net sleepen; sleeptouw;
gomena di ~, sleepketting; a ~, op sleep(handschoenen, sChoenen); weer opzetten
(hoed); ~ di qc, ergens van afzien, iets
touw; entrare in porto a ~, in de haven
opgeven; zijn toom bedwingen, zich latcn
geslcept worden; tirare un legno a ~, een
kalmeeren; --'rsi in carne, weer in 'f
schip op sleeptouw hebben.
vleesch komen, weer dik worden; ~rsi in rimordere, I vt nog eens bijten, terugbijten;
casa, weer thuiskomen; ~rsi in qd, zich
jig weerwraak nemen, bctaald zetten;
op iem. verla ten, zich aan iemands oorpijnigen ('t geweten); fa coscien.,a gli
deel onderwerpen; zijn lot in iemands
rimorde, zijn gewctcn laat hem geen
h<inden gcven; rimettersela, naar den
oogenblik met rust; II vi wroeging, bemond praten.
rouw gevoclen.
rimettiti'ccio, m ~ wortelscheut, loot, af- rimordlmento, m wroeging, berouw.
legger.
rimorso, m wroeging, bcrouw; gewetcnsbezwaar; non voglio rimorsi, ik wi! mij niets
rimettltura, t "f zetting, 't weer in 't lid
brengen (van ledematen).
te verwijten hebbEn.
rimigliorare, I vt beter maken, verbetcren; rimosso, p pass (van rimuovere) & agg verII vi & ~rsi, vr beter worden.
wijderd, afgeiegen.
rimirare, . vt nauwkeurig beschouwen, be- rimo8tranza, 1 vermaning, waarschuwing;
kijken; weer in overweging nemen; in
vertoog.
aanmerking nemen, denken aan.
rimostrare, vt weer tooncn; onder 't oog
rimi8chiare, vt doorcenmengcn; verwarren.
brengen, vermanen.
[llldirect.
rimisurare, vt overmeten, opnieuw meten. rimotamente, avv van verre; veraf, afgclegen;
rimmeienslre, vr plomp, onbeholpen worden. rimoto, agg afgelegen, ver, verwijderd;
rimmlnchionire, vi dom, lummelachtig worcausa rimota, llldtreete, verwijderde oorden.
zaak.
rimminchionito, I m lummel, ezcl; II agg rimovi'bile, agg verwijderbaar, te verwijdclummelachtig, ezclachtig.
ren; afzetbaar.
rimodernare, vt moderniseeren, een nieuwer- rimovimento, m wegruiming; verwijdering.
wetsch aanzien geven.
rimozione, t verwijc1cring, wegruiming; ontrimodernatura, t moderniseering, vemieuslag, afzetting (uit een ambt).
wing.
rimpaciare, vt weer verzoenen, vrede maken.
rimollnare, vi dwarrelen, draaien (wind, rimpadronirsi, vr zich weer meester maken
water).
rimpaIlare, vi 0 0 0 klotsen.
l van.
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rimpal\o, mo o0 klots.
rimpalmare, vt .t kalfateren, breeuwen.
rimpaniare, vi -rsi, vr zich opnieuw laten
verstrikken (in liefdesbanden).
rimpannucciarsl, vr zich wat beter kleeden;
jig zijn toestand wat verbeteren.
rlmparare, vt weer, opnieuw leeren.
rlmpastare, I vt nog eens kneden, overkneden; omwerken, wijzigen, gedeeltelijk
vernieuwen; II -rsi, vr krijgen; heblJen;
guarda eke nasa si rimpasta, zie eens wat
langen neus hij daar haaIt.
rlmpastlcclare, vt iets zoo goed en kwaad als
't gaat aaneenlijmEn, bije€nbrengen, bij
elkaar halen.
rlmpasto, m nogmaals gekneed deeg; jig
omkneding, omwerking, wijziging.
rlmpatriare, vi repatrieeren, naar 't vaderland terugkeercn.
rlmpa'trlo, m terugkeer in 't vaderland.
rlmpazzare, vi opnieuw gek worden; de eene
dwaasheid op de andere stapelen.
rimpazzata, alia - , als een gek; onbezonnen.
rlmpedulare, vi nieuwe voeten (aan kousen)
zetten; nieuwe voorschoenen aanzetten;
(prov) aver data il ..ervcllo a - , zijn verstand thuis gelaten hebbcD.
rimpelllcclarsi, vr zich in een pels hullen.
rimpennare, I vi nieuwe veeren krijgen; jig
zlch er weer bovenop werken; II -rsi, vr
steigeren.
rlmpettire, vi -rsi, vr een hooge borst opzetten.
n
rimpettito, p pass & agg tratsch, met een
hooge borst.
rlmpetto, avv (juist) tegenover.
rimpia'ngere, vt beweenen, betreuren.
rimpianto, m leedwezen, smartelijk gemis;
leed, verdriet.
rlmpiastrare, rimpiastricciare, vt weer bestrijken, weer beplakken; fig oplappen,
opknappen.
rimpiattare, I vt verbergen, verstoppen; uno
put> andarsi a - , iem. kan wei naar huis
gaan, wei inpakken (als hij door een ander
wordt overtraffen); II -rsi, vr zich verbergen, verschuilen.
rimpiattlno, m fare a - , verstoppertje spelen.
rimpiazzare, vi (- qd) iem. vervangen,
iem.'s plaats innemen.
rimpiazzo, m (plaats)vervanging.
rimpicclolire, rimpiccolire, I vi verkleinen;
nog kleiner-maken; II vi kleiner worden.
rimplegare, vi weer aanstellen, weer in dienst
nemen.
rlmpinconire, vi dom, onnoozel, suf worden.
rimpinconlto, I p pass & agg dom, suf, onnoozel; II sost m ezel, lummel, sui.
rlmpinzamento, m vol propping, overlading
(v. d. maag).
[laden.
rlmpinzare, vt volproppen, (de maag) over-

rimuovere

rlmpiumarsl, vr nieuwe veeren krijgen.
rimpolpare, I vi -rsi, vr weer vet worden,
\Veer vleesch aanzetten; fig weer vooruitgaan, weer in goeden doen komen; II vt
weer aanvullen, weer voorzien van (geld,
voorraden &).
rlmpolpettare, vi vergoelijken, bemantelen;
omwerken; overblufkn, niet aan 't woord
laten komen; - uno sproposito, zich er
weer trachten uit te praten; rimpulpeltarsela, op alles ja en amen zeggen, iem.
in alles geJijk geven, naar den mond
praten.
rlmpossessarsi, vr zich weer in 't bezit ste)len, zich weer meester maken.
rimpoverire, vi weer verarmen.
rimpozzare, vi stilstaan, geen afvoer hebben
(water).
rimpri'mere, vt herdrukken; opnieuw inprenten, indrukken.
rimprocclare, vi verwijten.
rlmproccio, m verwijt.
rlmproscluttire, vi weer mager worden, uitdrogen, verschrompelen.
rlmprovera'blle, agg berispelijk, verwerpeJijk.
rimproverare, I vi verwijten, voor de voeten
werpen; F slecht bekomen (spijzen), oprispen; '""' i benefizi, ifill. de bewezen weldaden voor de voeten werpen, hem ondankbaarheid verwijten; II vi - a uno,
iem. berispen, uitschelden, bespotten.
rimprovero, m verwijt, berisping, blaam;
vermaning.
rlmpullzzlre, vt schoonmaken, oppoetsen;
schoone kleeren aandoen.
rlmuglnare, vt nauwkeurig doorzoeken,
rommelen (in papieren); jig nauwkeurig
overwegen; omroeren, omwoeh:n; ,.......; Ie
fogiie seeche, de dorre bladeren opzweepen (de wind); - qe, iets overpeinzen;
ehe eosa rimugini nel eervello? waar zit gij
zoo over te peinzen?
rimunerare, vt beloonen, vergelden, vergoeden.
rimuneratlvo, agg beloonend, loonend.
rlmuneratore, m vergelder, belooner.
rimuneratorlo, agg beloonend; loonend; vergeldings-.
rlmunerazione, f vergoeding, belooning,
loon.
rlmuovere, I vi opnieuw, weer bewegen; bewegen, verplaatsen, wegbrengen; omwoelen, omspitten, omwerken (de aarde);
verwijderen, wegzenden; verre houden
van vervreemden; uit den weg ruimcn,
weg~emen' _ I'a.nimo da qe, zijn geest
van iets afwenden; - qd dal suo proPosito iem. van zijn plan, voorneillen afbre~gen; II -rsi, vr zich ver,:"ijderen;
zieh laten afbrengen van; afzlen van;
non rimuoversi, bij zijn plan blijven, zijn
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voornemen niet opgeven; non mi rimllovo,
ik blijf cr bij, ik geef het niet op.
rlmurare, vt (weer) toemetselen.
rimuta'bile, agg veranderlijk, voor wijziging
vatbaar.
rlmutamento, m verandcring.
rimutare, I vt (weer) verandcren; op andere
gedachten brengen; II ~rsi, vr van plan,
gedachte, mecning veranderen; eell voornemen opgeven.
rimutazione, f verandering.
Rinaldo, m Reinout.
rinani'mire, I vt den mocd teruggeven, weer
bemoedigcn; II ~rsi, vr weer moed vatrlnarrare, vt nog eens vertellen.
[ten.
rlnaseenza, f wederge boorte.
rlna'seere, I vi herboren worden, weer opleven, opbloeien; weer opkomen, herleyen; zich vernieuwen; weer in gebruik
komen; II vt weer doen oplcven, opbeuren, nieuw leven geven.
rinasclmento, m wedergeboorte; wederopIeving, wederopbloei; Renaissance (van
kunst en letteren).
rina'selta, f wedergeboorte; wederopbloel,
opleving.
rlnasprire, vt verscherpen, verbi tteren.
rinato, p pass (van rinascere) & agg herboren, herleefd; weer tot bloei gekomen.
rincaeelare, vt terugdrijven; wegjagen, verdrijven.
rlncagnarsi, vr een norsch, stuursch, boos
gezicht zetten.
rlncagnato, agg plat, stomp (neus); ingedrukt, plat (gezicht).
rlncalorire, I vt weer verwarmen, vcrhitten;
jig weer aansteken; II ~rsi, vr weer in
vuur, geestdrift geraken; weer warm
worden.
rincalzamento, m omhulling, bedekking; inpakking (in stroo); aanaarding.
rlncalzare, I vt goed in de aarde stoppen
(planten), gocd aanaarden; toedekken; in
stroo pakken; bevestigen, versterken; ~
il letto, het bed gocd dichtstoppen, de
lakens tusschen matras en bed stcken;
~ qd con denari, iem. met geld ondersteunen; andare a ~ i cavoli, sterven.
rincalzata, j aanaarding (v. boomen &); bedekking (met stroo); het instoppen.
rlncalzatura, f zie rincalzamento.
rincalzo, m aanaarding, bedekking (met
stroo); jig hulp, ondersteuning; hulpbron; bevestiging, steun (v. e. meening).
rlncanalare, vi weer indijken; weer invoegen;
jig weer in goede banen leiden; weer in
gang brengen.
rlncantare, vt opnieuw veilen, overveilen;
weer, opnieuw bctooveren.
rlncantucciare, I vt in cen hoek dringen; II
-rsi, vr zich in een hoek verbergen, in
een hoek kruipen; zich verbergen.
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rlncappellare, I vi de eene zaak op de andere
stapelen; ouden wijn op jongen gieten;
~ una in/redda/llra, zich een nieuwe verkoudheid op den hals hal en; II ~rsi, vr
zich op den hals halen.
rincarare, rlncarire, I vt duurder maken, opslaan; jig verhoogen, verscherpen, erger
maken; ~ il jitto, het zoo erg maken als
't maar kan; zie ook jitta; II vi duurder
worden, opslaan.
rincarnare, I vt weer in 't vleesch zetten;
opnieuw belichamen; II ,--.,;Ysi, vr weer
vleesch aanzetten, sterk worden; zieh
weer sluiten (wond), zich relncarnecren,
weder vleesch word"n.
rincarnazione, j reincarnatie; weder vleeschwording.
rincarnirsi, vr weer vleesch aanzetten; zich
sluiten (wond); in 't vleesch groeien
(nagels).
rlnearo, m prijsverhooging, opslag.
rincasare, I vi naar huis terug keeren; II vt
naar huis (terug)brcngen.
rincattlvire, vi slechter, boozer worden.
rincavare, vt weer opgraven; opnicnw uitgraven.
rincerconire, vi zuur worden, bederven
(wijn).
rlnchlnare, I vt buigen, weer doen buigen;
II ~rsi, vr zich verootmoedigen; zijn
ongelijk bekennen.
rinchiomarsi, vr weer behaard worden,
nieuw haar krijgen; If. nieuwe bladeren
krijgen.
rlnchiu'dere, I vt opslniten, wegsluiten; jig
bevatten, omvatten, in zich sluiten; ~
un lllogo di mllro, cen plaats ommuren; II
~rsi, vr zich opsluiten, zich insluiten;
zich sluiten, dichtgaan (een wond);
rinehludimento, m op-, in-, omsluiting.
rinchiuso, I p pass (van rinchilldere) & agg
opgesloten; ingesloten; II sast m omheinde, afgesloten ruimte; ~ di tavole,
pI anken schutting; qlli c' e PIIZZO di rinchillSO, het ruikt hier muf.
rlnciprignire, I vt nog meer verbitteren, vertoomen; weer erger maken (een kwaal);
II ~rsi, vr nog boozer worden; erger
worden, weer ontsteken (wonden).
rlncivillre, I vt beschaafder, beleefder maken; ~ qd, iem. goede maniercn leeren;
II ~rsi, vr beschaafder, be1eefder worden.
rlncoJlare, I vt weer lijmen, weer vastplakken; II ~rsi, vr weer aanzwellen; weer
opborrelen (bronnen).
rincollo, m opstuwing van water.
rincominciamento, m 't weer beginnen, herhaling.
rincominclare, zie ricominciare.
rlncontrare, vt (opnieuw) ontmoeten, aantreffen; andare a ,......, qd, iem. tegemoet
gaan.
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rincontro, m ontmoeting; vergelijking; ~
passend, bijbehoorend stuk; a -- of di~,
tegenover.
rincoraggire, rincoraggiare, vt weer bemocdigen, weer moed gevcn.
rincoramento, m bemoediging, opbeuring.
rincorare, I vt bemoedigen; opbcuren; II
~rsi, vr weer moed vattcn.
rincorporare, vt weer inlijven.
rinco'rrere, vt (iem.) naloopen, vervolgen;
fig weer in de gedachte komen, invallen.
rincorsa, f aanloop, afzet; prender la ~, een
aanloop nemen; vi s'entra di ~,men
kan cr weI in zwemmen (wijde klceren).
rincre'scere, vi (qe a qd) verdriet veroorzaken; mishagen, leed doen. spijten; moe
worden, verve len; mi rineresce ehe ... , het
spijt mij, dat ... ; se non Ie rincresce, als het
u niet te lastig is, als ge het niet vervelend vindt; me ne rineresce, ik heb er
spijt van.
rincresce'vole, agg vervelend, lastig, onaangenaam; ergerlijk, betreurenswaardig.
rincrescevolezza, f verdrietclijkheid, tegenspoed; verveling.
rincrescevolmente, avv met leedwezen;
spijtig.
rincrescimento, m Iced, leedwezcn, deelncming, spijt; verveling, mishagen.
rincrescioso, agg vervelenc1, onaangenaam.
rincrespare, vt weer krullcn (haren); rimpelen (watervlak).
rincrociare, vt dubbcl kruiscn; dubbe1 gekruisd weven.
rincrudelire, vi nog wreeder, boosaardiger
worden.
rincrudimento, m ruwer worden (van 't
weer); verergering (van ziekte); vernieuwde uitbarsting (v. hartstochtcn).
rincrudire, I vi ruwer, strenger, harder worden; nog erger worden; toenemen van
hartstochten; II vt verbitteren, wanhopig
maken.
rinculare, I vt terugdringen, doen teruggaan; II vi achtcruitgaan; terugdeinzen;
terugloopen (van geschut).
rinculata, f terugloop (v. gcschut); ~ het
terugwijken, terugtrekken.
rinculo, m terugloop, terugstoot (v. vuurwapenen).
rincurvare, vt opnieuw krommen; sterker
krommen.
[stcken.
rindebitarsi, vr zich opnieuw in schulden
rindolcire, vt (nog meer) verzachten.
rindossare, vt weer aantrekken; weer passend maken; met aarde ophoogen.
rindugiare, vt weer, nog cens uitstellen.
rinfacciamento, In verwijt, berisping.
rinfacciare, vt ~ qc a qd, iem. iets voor de
voeten werpen, verwijten; F onder den
neUs wrijven.
rinfagottare, I vt tot eell pak binden; in -
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pakken, stevig inwikkelen; II --rsi, vr
zich inpakken, zich inwikkelen (in klceren) ..
rinfanciullire, vi kindseh worden.
rinfantocciare, I vi kindsch worden; II vt
weer aankleeden, in orde brengen.
rinferrare, I vt opnieuw beslaan; herstellen
(gebroken ijzerwerk), scherpen (ploegschaar, schop); II ~rsi, vr weer op krachten komen, weer sterker worden.
tinfiammare, I vt weer doen ontvlammen,
doen opvlammcn; II ~rsi, vr weer in
vuur geraken; weer ontvlammen.
rinfiancamento, m L.. slutting; stut, schoor;
hulp, ondersteuning.
rinfiancare, vt stutten, schoren; fig ondersteunen, steunen.
rinfianco, m zie rinfiancamento; muro di --,
schoormuur.
rinfichisecchire, vi verwelken, verdorren.
rinfidarsi, vr zich troosten, zich verlicht
gevoelen; zich over iets heenzetten.
rinfiorarsi, vr zich weer met bloemen tooien,
weer bloeien, groen worden.
rinfittire, I vi diehtcr worden; II vt dichter
maken; verveelvuldigen.
rinfocare, I vt opnieuw verhitten; weer aansteken, docn opvlammen; II ~rsi, vr
weer ontbranden; weer in vuur geraken.
rlnfocolare, I vt aanwakkeren, weer doen
opflikkeren; fig weer opwekken, doen
ontbranden (hartstochten); II ~rsi, vr
weer beginnen te glocien; fig weer in
toom geraken.
rinfoderare, I vt opsteken, weer in de
scheede steken; II ~rsi, vr zich niet
uiten, niet voor den dag komen met.
rinformare, vt vervormen, omwerken; een
andercn vorm geven; opnieuw onderrichten; ~ gli stivali, de laarzen nog eens
op de leest zetten.
rinforzamento, In versterking.
rinforzare, I vt versterken; harden; inspannen; forceeren (de stem); fig versterken
(doorbewijzen), bevcstigen, bekrachtigen;
r--J il corso, den loop versnellen; II ~rsi,
vr zich versterken, sterker worden; III vi
sterker worden; toenemcn, heviger worden (wind); de stem verhcffcn, nog luider
rinforzata, t versterking.
[schreeuwen.
rinforzo, m versterking; versterkingsstuk,
o)gezet stuk; ~ di tela, zeilvoering; dar
un ~ a qc, iets sterker, steviger maken.
rinfrancamento, m bevestiging, versterking,
stC1ID.
rinfrancare, I vt bevestigen, versterken; bemoedigen; II ~rsi, vr nieuwen moed
scheppen; zich schadeloosstellen; zich
vrij maken (v_ e. verplichting).
rinfrancescare, vt weer opfrisschen (de herinnering), weer in 't geheugen terugroe pen,
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rlnfranco, m schadeloosstelling; onverwachte hulpbron; redding, ondersteuning.
rlnfranto, m zakkenlinnen.
•
rlnfrescamento, m vcrkooling, verfrissching,
opfrissching; verversching.
rlnfrescante, agg ko~l, verfrisschend, v('rkoelend; bevanda~, vlrfrisschende drank,
koeldrank.
rlnfrescare, I vt verk021en, afk021en, verfrisschen; verkwikken, laven; opfrisschen;
vemicuwen, opknappen; ~ Za borsa, d~
beurs weer vullen; .-- la metnot'ia, hct gcheugen opfrisschen; II ~rsi, vr zich verfrisschen, zich laven; koeler, frisscher
worden.
rlnfrescata, I afk02!ing; verkoclende regen;
J,. toeneming van den wind; alia ~, als
't wat koeler wordt, in den herfst.
rinfrescatlvo, agg verko21end, verfrisschend.
rinfrescato'lo, m koelvat, k02lcmmer.
rlnfrescatura, I vcrko~ling, verfrissching.
rlnfresco, m vcrfrisschende drank al spijs;
tafel, buffet met ververschingen; likeur;
rinlreschi, pZ ververschingen; verschc
rinfrigno, m zie raffrigno.
[voorraden.
rinfrinzellare, vt in der haast, oppervlakkig
dichtnaaien.
rinfronzolirsi, vr zich opsicren, optuigen,
met kwikjes en strikjes behangen.
rinfusa, alia ~, bont door elkaar; verward,
door elkaar gegooid.
rlngaggiare, I vt weer verpanden; weer aanwerven, weer in dienst nemen, reengageeren; II ~rsi, vr zich recngageeren,
opnieuw dienst nemen; X bijteekenen.
ringagllardire, I vi nicuwe kracht, moed
geven, sterken; II vi nieuwe kracht, m02d
krijgen; weer sterk worden.
rlngalluzzarsi, ringalluzzlrsi, vr zich verheugen, zich verheugd, opgcwekt betoonen, vol vreugde zijn.
rlngangherare, vt weer in de henge Is, scharnieren hangen; fig weer in orde brengen.
rlngarzullirsl, vr zie ringalluzzarsi.
rlngentillre, I vt verfijnen, veredelen, beschaven; II vi & ~rsi, vr beleefder, beschaafder worden; zieh veredelen.
rlnghlare, vi de tanden laten zien; met de
tanden knarsen; w02dend kijken.
ringhlera, t tribune; leuning; balustrade.
rl'nghlo, m gebrom, gebas (van honden).
rlnghloso, ag~ nijdig, kribbig; /1:g twistziek,
opvliegend.
ringhlottlre, vi weer inslikken.
rlngl, m ~ woldistcl.
rlnginocchlarsl, vr weer nederknielen, op de
knie ('n vallen.
rlngiovanire, I vi verjongcn; II vi verjongen,
weer jong worden; ~ nieuwe scheuten
krijgen; Sint-] anssehot maken.
rlngolare, vt weer inslikkenj ,-..., Ie leI-crime,
zijn traneIj. inslikken.
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rlngolfarsl, vr zich opnieuw op (al in) iets
wagen.
rlngollare, vi inslikken, inhouden (woorden).
ringorgamento, m plotselinge opstuwing,
zwelling van water.
ringorgare, vi opstuwen, zwellen; draaiko!ken vormen (water).
rlngorgo. m zic ringargamenta; draaikolk.
ringrandire, vt weer vcrgrooten, HOg grooter maken.
rlngrassare, vi (& vi) weer vet maken (worden).
rlngravldare, vi (& vi) opnieuw zwangcr
maken (worden).
ringraziamento, m darL1,:betuiging, clankzegging; dankgebed.
rlngrazlare, vt bedanken, clanken, dankzeggen; ~ qd di qc, iem. voor iets bcdanken; fa ringrazia, ik dank u.
ringraziatorio, agg dankend, dank-; arazionc
ringraziataria, dankgebed.
ringrinzire, vt zie raggrinzare.
ringrossare, I vt verdikkell weet dikker
maken; II vi weer dik, sterk maken.
ringrossatura, f verdikking, verhooging, uitbuiking.
rlngrosso, m versterking; mura di ~, stutmuur.
ringrullire, vi steeds suffer, onnoozder
worden.
rlnguainare, vi weer in de scheede steken;
een band in den trekzoom steken.
rlnmilzare, I vt verhoogen, hooger maken;
(Pitt) de figuren beter doen ui tkomen; II
~rsi, vy t02nemen, grocien, grooter worden.
rinnamorarsl, vr weer verlicfd worden.
rinnegamento, m verloochening; afzwering;
afval, afvalligheid.
rinnegare, vi afvallen, afzweren; latcn varen
(zijn beroep); niets meer willen weten van
(vricnclen); ~ Za p:lzienza, het geduld verliezen.
rinnegato, I p pass & agg afvallig; II sasi m
afvallige, renegaat.
rlnnegatore, m verloochenaar, afvallige.
rinnegazione, I zie rinnegamenta.
rinnestare, vt ~ opnieuw en ten; opnieuw inenten; weer aancenvoegen, lasschen.
rinnova'blle, agg hernieuwbaar.
rinnovamento, m vernieuwing, hernieuwing; herbloei.
rlnnovare, I vt hernieuwen; vernieuwen; opnieuw beginnen; weer opnemen, herhalcn;
weer d02n bloeien; inwijden, voor 't cerst
gebruiken; ~ Z' aria alle stanze, de kamel'S
luchten; ~ un instrumenta, een instrument voor 't eerst gebruikcn, inwijden;
~ Za servitlt, andere dienstboden nemen;
~ iZ saZina, een schoon boordje omdoen;
~ alia mente, de geest, het geheugen opfri:;scben; agni settimana rinnova 1m vestiio;
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elke week trekt zij een nieuwe japon aan;
II vi zich vernieuwen; III ~rsi, vr zich
vernieuwen, weer voorvallen, opnieuw
gebeuren; fig zich weer opheffen, er weer
bovenop komen.
rinnovatore, m vernieuwer, hervormer.
rinnovazione, f vernieuwing, vervanging.
rinnovellamento, m vernieuwing; wederopbloei.
rinnovellare, I vt vernieuwen; herhalen; weer
opwekken, veroorzaken; weer doen; weer
voortbrengen; II ~rsi, vr opnieuw ontkiemen, weer tot bloei komen; weer opgewekt worden (toorn, haat).
rinnuovo, m vernieuwing (v. e. wissel).
rinoceronte, m ~ neushoorn, rhinoceros.
rinologia, f T neusheelkunde.
[heid.
rinomanza, I goede naam, naam, beroemdrinomato, agg bekend, beroemd, befaamd.
rinoscopia,1
neusonderzoek (met spiegel).
rinquartare, vt verviervoudigen, met vier
vermenigvuldigen; door vier deelen; vier
jaar achtereen koren op 't zelfde veld
verbouwen.
rinsaccamento, m 't weer in den zak steken;
schok, 't uit den zadel gaan bij 't paardrijden, gehobbel.
rinsaccare, I vt weer in den zak steken; II
vi op en neer hob belen (bij 't paardrijden).
rinsaldare, vt opnieuw bevestigen; opnieuw
stijven (waschgoed).
rinsalvatichire, vi weer verwilderen; weer
tot een wildernis worden.
rinsanguare, I vt weer nieuw bloed geven,
nieuw leven geven; II ~rsi, vr weer een
frissche Idem krijgen; er weer bovenop
komen.
rinsanire, vi weer gezond worden; weer verstandig worden.
rinsavire, vi zijn verstand herkrijgen, weer
normaal worden; lig tot inzicht komen,
zijn verstand weer gebruiken.
rinsegnare, vt ~ qc a qd, weer leeren, onderrich ten; opnieuw doen weten, bekend
maken.
rinserrare, vt weer insluiten; weg-, opsluiten;
klemmen; ~rsi un dita, zich een yinger
klemmen.
rinserrato, I p pass opgesloten, ingesloten; II
sast m kamerlucht, benauwde lucht van
afgesloten vertrekken.
rintallo, m het uitslaan: uitkiemen van
wilde scheuten.
rintanarsi, vr weer in het hoI kruipen, zich
weer verbergen.
rlntanato, agg star ~, zich zelden of nooit
zien laten, zijn huis bijna niet verla ten.
rlntascare, vt weer in den zak steken.
rintegrare, vt zie reintegrare.
rintegrazione, I herstel; herstelling in 't bezit, in een vorigen staat.
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rintenerire, I vt weer week, zacht maken; lig
weer verteederen; II ~rsi, vr zich weer
laten verteederen; weer zacht worden.
rinterrare, vt met aarde, zand overdekken,
aanvullen, ophoogen.
rinterro, m ophooging; aanslibbing, aangeslibd land.
rinterzare, vt driemaal herhalen, verdrievoudigen; een veld dric jaar achtereen
met dezelfde vrucht bebouwen; 000 cen
carambole Over twec banden maken.
rinterzato, agg drievoudig; driedubbel (pantserlo
rintiepidire, I vt weer lauw maken, F tot
kalmte brengen; II vi lauwer worden.
rintoccare, vi slaan, luiden, kleppen (v.
klokken).
rintocco, m geklep, gel ui.
rintonare, vi weerklinken, weergalmen,
dreunen.
ritontire, vi F verdoofd, suf in 't hoofd
worden.
rintontito, p pass & agg verdoofd, suf in 't
hoofd.
rintoppare, vt toevallig ontmoeten, tegen
iem. aanloopen.
rintoppo, m ontmoeting; hinderpaal; di ~,
als antwoord, in antwoord.
rintraccia'bile, agg vindbaar, op te sporen.
rintracciamento, m ontdekking; opsporing;
navorsching.
rintracclare, vt opsporen; on tdekken.
rlntrecclare, vt overvlechten; ineenvlechten.
rintrodurre, vt opnieuw (01 weer) invoeren.
rintronamento, m gedreun, geraas.
rintronare, I vt doen dreunen, doen daveren,
verdooven; II vi dreunen, daveren; lar ~,
Illet oorvcrdoovend geraas vel-vullen,
daveren.
rintrono, m zie rintranamenta.
rintuzzamento, m afstomping; vernedering.
rintuzzare, I vt afstompen, bot maken; vernederen, verdeemoedigen, intoomen; verminderen, de scherpe kanten wegnemen;
II ~rsi, vr zich verootmoedigen, buigen;
zich intoomen; dom, stompzinnig worden;
in elkaar kruipen (in bed), geheel onder
de de kens kruipcn.
rlntuzzato, p pass & agg afgestompt, bot;
stompzinnig.
rinunciare, rinunziare, I vi vrijwillig afstand doen, afzien van, opgeven; ~ al
demania, den duivel verzaken; ~ al
manda afstand doen van de wereld. de
wereld vaarwel zeggen; bisagna ehe vi
rinunzi, ik moet er van afzicn; II vi van
de hand wijzen; mededeelen, berichten.
rinunzia, 1 rillunziamento, m afstanddoening, afstand, verzaking; het afzien van.
rinunziata'rio, m 1'1 persoon ten gunste van
wie men afstand doet.
rimWziatore, m die fltstand doet.
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rlnvalldare, vt l'1 weer (rechts)geldig maken.
rlnvangare, vt weer opgraven; fig weer oprakelen, opnieuw onderzoeken.
rlnvenl'bile, agg terug te vinden, op te
sporen.
rlnvenimento, m ontdekking; vondst; tcrugvinding.
rinvenlre, I vt terugvinden; vinden, ontdekken; II ~rsi, vr weer tot zich ze1ven komen, weer bijkomen; fig zijn weg vinden,
goed begrijpen; III vi weeken; opzwellen
(in water).
rinvenuto, p pass (van rinvenire) & agg weer
tot zich zelven gekomen; geweekt, opgezwollen.
[groenen.
rinverdlre, vi weer groen worden, weer
rlnverzare, vt scheuren in 't hout stoppen,
opvullen; gaten in de muur dichtstoppen.
rlnverzire, vi weer groen worden; weer
krachtig worden.
rlnvest/mento, m 't inpakken (v. flesschen
in stroohulzen); herbelegging (van kapitaal); versterken (muurwerk).
rinvest/re, I vt glaswerk in stroohulzen pakken; versterken (muren, vcstingwerken);
een andere bestemming geven (aan geld
&); ~ una eosa in un' altra, iets veranderen; "" qd di qe, iem. in 't bezit van
iets stellen; ""' qd d'un uflizio, iem. een
ambt opdragen; II ~ysi, vr zich iets eigen
maken, zich toeeigenen.
rlnviare, vt terugzenden, wegzenden; l'1 verwijzen (naar een andere overheid 01 rcchtbank); verdagen (een proces).
rlnvlgorlmento, m versterking, herstel van
krachten.
rlnvlgorlre, I vt nieuwe krachtcn, nieuw
leven geven; ""' la lede, het geloof versterken; II vi nieuwe krachten krijgen;
weer moed vatten; hedeven; la speranza
rinvigorisee, de hoop herleeft.
rinviliare, rlnvilire, I vt den prijs vedagen,
verminderen; II vi in prijs verminderen,
goedkooper worden.
rlnvi'Jio, m prijsvermindering, daling der
prijzen.
rlnviluppare, I vt inwikkelen, geheel omwikkelen; II ~rsi, vr zich geheel verwikkelen, verwarren.
rlnvio, m (Pi: rinvii) doorzending; tcrugzending, wegzending; l'1 verwijzing; uitste!, verdaging.
I rinvitare, vt weer, opnieuw uitnoodigcn.
2 rlnvitare, vt weer inschrocven, vastschroeveu.
rlnvogliare, I vt nicuwen lust opwekken,
geven; II ----ysi, vr weer lust krijgen, weer
belust, begeerig worden.
rlnvolgere, I vt inwikkeJen, inhullen; II
----rsi, vr zich inwikke len, inhullen; ~ysi
nel sudiciume, zich in 't vuil wente!en.
rinvoltare, zie rinvolfJere,

riparo

rlnvolto, I agg ingehuld, ingepakt; II sost m
pak, bunde!.
rinvoltura, f omwikkding; dckzcil; lig bemanteling, omschrijving.
rinzaffare, vt met werk tocstoppen, dichten (muren, wanden); plamuren; bepleisI rio, m (PI: rii) beek, riviertje.
[teren.
2 rio, I agg schuldig, strafbaar; boosaardig,
slecht; di ~ in buono, 't een door 't ander
genomen; II sost m misdaad.
rloccupare, vt opnicuw bezetten.
rione, m stadswijk, stadskwartier.
rioperare, I vt opnieuw doen, verrichten; II
vi opnieuw werken; opnieuw reageeren.
rlordlnamento, m nicuwe inrichting, reorganisatie.
riordlnare, vt weer in orde brengen; ornieuw
regelen, reorganise('rcn, hervormen; opnieuw bevelen.
rlordlnatore, m reorganisator, hervormer.
rlordinazione, I zie riordinamento.
riorganizzare, vt rcorganiscercn.
riottosamente, avv riottoso, agg twistziek.
rlpa, I zie riva; ueeelli di ,-...." pl strandvogels, oevervogels.
ripagare, vt opnieuw betalen; beloonen,
schadcloosstellen.
ripara'bile, agg herstelbaar.
rlparamento, tit voorkoming, verhoeding;
voorbehoud; zie ook riparo.
riparare, I vt beschermen, behoeden, bewaren (voor), voorbehocden, afwenden;
opvangen, afweren, pareeren; weer goed
maken, vergoeden; herstellen, repareeren;
verstellen; riparala! vang! yang op! ,-...., gli
spiriti, de levensgeesten opwekken; II
vi zorgen; ~ a, raadschaffen tegen, verhoeden, voorkomen; ~ aile spese, de
kosten op zich nemen; ~ a tutto, voor
alles zorgen; ~ in qua/ehe luogo, ergens
een toevlucht zoekcn; III ~rsi, vy (di qe)
zich hoeden voor; zich bcschutten, vluchten.
rlparatore, I m behoeder; verllieuwer; hersteller; II agg herstcllend.
rlparazlone, f boetc, zoen; herstel, vergoeding; reparatie, herstelling, verstelling;
esame di ""', herexamen; ~ d' O1wrc, eerherstel.
ripa'rlo, agg oever; rondine riparia, 3t
oeverzwaluw.
riparlare, vi opnieuw sprekcn; ci riparleremo, wij zullell et nog wel eens over praten.
rlparo, m voorzorg, verhoeding, voorkoming; beschntt!ng, bescherming; dijk,
dam, waterkeenng; X borstwenng, verschallsing; fig middcl, hulpmictdel; uitvlucht, uitweg, voorwendsd; lar ~ a una
cosa, iets voorkomen, voorzorgen nemen;
lrovar qualehe~, een uitweg, middel vinden; senza ~, zonder boop op reddmg,
reddelow,
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riparti'bile, agg verdeelbaar, te vercleelen.
ripartimento, m vcrdeeling; uitdeeling.
I ripartire, vI verdeelen, uitdeelen.
2 ripartire, vi opnieuw, weer vertrekken.
ripartltamente, avv gelijkclijk vercleeld; naar
behooren verdeeld.
ripartizione, f verdeeling; uitdeeling.
riparto, m vcrdeeling; ~ d' avaria, berckening, vereffening van zeeschade, dispache.
ripassare, vI & vi weer voorbijgaan, weer
voorbijkomen; weer overtrekken; weer
terllgkeeren; fig nog cens doorlezen, doorzien, nazien; nog eens filtrcercn; nog eens
overvcrveu, overstrijkcn &; afranse len;
~ il jiume, weer over de rivier trekken (oj
zetten); ~ un opera d' arte, de laatste
hand aan een kunstwerk leggen; ~ un
quadro, een schilclerij bijwerken, retoucheeren; ~ colla pialla, nog cens overschaven.
ripassata, f 't weer voorhijkomen, doortrekken; terugkeer; dare una ~ a, nog eens
doorwcrken, overlezen, nalezen, nagaan;
jar una ~ a qd, iem. een ernstige berisping gevcn.
ripassatlna, t dare una ~, nog eens vlug
doorloopen, nazien, nog cens doorvlicgen.
ripasso, m terugkeer, terugkomst.
ripatrlare, vi zie rimpatriare.
ripeggiorare, vi weer slechter worden, zich
erger, slechter gcvocelcn (zi8ken).
ripensamento, m herhaaldc overdenking,
overpeinzing.
ripensare, I vi weer overwegen, overpeinzen;
nog eens overdenkcn; II ~ysi, vr zich
in gedachten verdiepen; tot andere gedachten komen; ~rsi di lare, besluiten
iets te doen.
ripentimento, 1n berouw, spijt.
ripentlrsl, vr opnieuw berouw gevoelen; cen
plan, besluit opgevcn, zich bedenken.
rlpentlto, agg berouwvol, boetvaardig.
ripereossa, f zie ripereussiane.
ripercosso, p pass van ripcrcuotere.
ripercuotere, I vt weer slaan, tegen elkaar
stooten; weer terugkaatsen; II ~rsi, vr
teruggekaatst, weerkaatst worden; terugstralen; zich spiegel en.
rlpercussione, 1n terugslag, weeromstllit;
terugkaatsing, weerkaatsing; weerklank.
rlpereussivo, agg terugkaatsend; terugslaand,
naar binnen slaand (v. ziekte) ..
riperdere, vt opnieuw, weer verliezen.
rlpesare, vt opnieuw wegen, overwegen; lig
rijpelijk overdenken, overwegen.
ripescamento, m het weder opvisschen.
ripescare, vt weer opvisschen, uit 't water
halen;/ ig weer voor den dag halen, weer opgraven (oude quaesties); (prov) ~ le
secehie, voor een ander de kastanjes uit
't vuur halen.
rlpesco, m geheime minnarij, liaison.

ripieno

ripetente, p pres & agg herhalend, repeteerend.
ripetere, I vt herhalen, repeteeren; napraten;
l'1 zijn aanspraken doen gelden; tegenspreken, tegenwerpingen maken; II ~rsi,
vr zich herhalen, nog eens gebeuren, herhaald worden.
ripetltore, #/. herhaler; ~ repetitor.
ripetizione, I herhaling, repetitieO; repetitichorloge; lar ~, repeteeren, voor 't !'xamen blokken.
ripetutamente, avv herhaalclelijk.
ripezzare, vt zie rappezzare.
ripianare, vt weer eHenen, weer glad maken.
riplano, #/ trapportaal; vlakte, cHen grond.
riplantare, vt weer planten, overplanten;
weer oprichten; ~ il campo, de legerplaats weer opslaan.
rlpicehiare, I vt weer kloppen; weer afranselen; terugslaan, terugranselen; hervatten,
weer opnemen (een gesprek); II ~rsi, vr
zieh optooien, opdirken; zich jonger
hachten te maken.
ripicchiato, I p pass (van ripicchiare); II agg
opgedirkt, tocgetakeld.
rip/ceo, m terugslag; wraakoefening, revanche; repic, negentig (in 't piketspel).
rlpldezza, f steilte.
rl'pido, agg steil, mocilijk te beklimmen.
ripiegamento, 1n opvouwen; X 't terugtrekken.
ripiegare, I vt opvouwen, vouwen; opslaan,
omslaan (monwen &); kronkelen; ombuigen (spijkcrs); dichtslaan (boek); ~ Ie
cuoia, sterven; ~ Ie insegne, de vlaggen
inhalen; fig de zeilen strijken, zich gewonnen geven; II .-..Jrsi, vr zich krommen,
buigen; ~ a destra, rechts afslaan; ~si
su d'un earpa, X op een tro~penafdeeling
terugtrekken.
ripiegata, I 't vouwen, opvouwen.
ripiegato, p pass & agg krom, gebogen; gebukt (door den ouderdom).
riplegatura, f 't opvouwen; vouw, omslag, 't
ombuigen; het afslaan (naar reehts,
links.)
ripiego, m middel, uitweg, hulpmiddel; voorzorg; numeri di ~, pi deelbare getallen;
uama di ~, iem. die overal raad op weet;
dare ~ a qe, raad schaffen voor iets; weg
weten met; soldaat maken (/lcsch); opmaken (eten' &).
rlpienezza, I verzadiging, overlading (van
de maag); m02ilijke spijsvertering.
ripleno, I agg geheel gevuld, boordevol; II
sost m vulling, opvlllling; vulsel; inslag;
stopwoordje; overtollig iemand, vijfde
wie! aan den wagen; ripieni, pl L:. opvulling, vulsteenen; f middelstemmen; aanvullencle stemmen, partijen; ~ di erina,
vulling met paardehaar; tela con ~ Iii
cotone, linnen met katoenen inslag; aver

ripigliamento
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il suo _ in qc, op zijn kostcn komcn bij
iets; io qui ci sono per - , ik ben hier

ripresa

liggen (bouwland); "'rsi di far qc, ophouden; ui tscheiden met iets te doen; afzien
eigenlijk overbodig.
van.
ripigliamento, m wederopnem;ng; verwijt.
riposata, I rust, pallze; I rust.
ripigliare, vt zie riprcnderc.
riposatamente, avv riposato, agg rustig,
ripiglino, m kinderspel waarbij omhooggekalm, bedaard, bcdachtzaam; gelaten.
worpen munten & op den rug der hand ripiiso, m rust, het uitrusten; het gepensionworden opgevangen; ook: opnemen (kinneerd zijn; pcnsionneering; rust-, braakderspel waarbij de epn van den ander cen
tijd (van bouwland); rustbank, rustin figllren tusschen en om de handcn
plaats; troost, verIichting; rust-, ontgewikkeld koord afnecmt); fare a ~, de
spanningstijcI; ~! X op de plaats rust;
gf'geven geschenken weer teruggevcn; 1)
l' etemo ~, de eeuwige rust (de dood),
gocderen tcgen den inkoopsprijs van de
luogo del - , rllstplaats (v. e. overledene);
hand eloen.
1nilitare in ~, gepensionneerd Dlilitair;
ripiombare, I vt met loocI overtrekken, solchiedere ~, zijn pensioen aanvragen;
deeren; ~ qd nella servif1l., iem. weer in
prendersi un po' di "', een weinig [usten,
slavernij dompelen; II vi wcer neervallen,
uitblazen; sfare (of vivere) in - , een lui,
zir.h weer laten vallcn op; loocIrecht
stil, vreedzaam leven lijden; van zijn
staan.
pensioen leven; (pro v) dopo la fatica dolce
riplacare, I vt weer tot bcdaren brengen; II
f il -, na gedanen arbeid is bet goed
-rsi, vr becIaren.
rusten.
rlponimento, m terugplaatsing.
riposta, f het opzij leggen, besparing.
ripopolare, I vi weder bevolken; II -rsi, vr ripostamente, avv heimelijk, in 't vcrborgen.
weer bevolkt worden.
rlposti'glio, m bergplaats, schuilhoekje;
riporre, I vt weer ncerlcggen, tcrugplaatsen,
rommelkamer.
terugzetten; y: weer zetten (een ver- riposto, I p pass van riporre; II agg geheim,
stuikt been); zetten, plaatsen, necrleggen,
verborgen.
wegleggen; opbergen; opnieuw planten; ripregare, vt opnieuw en met nog meer aanmeetellen, erbij rekenen, inbegrijpen, indrang verzoeken.
sluitcn; '" il corpo, het lijk bijzetten, be- ripremere, vt opnieuw, nog eens ui tpersen;
graven; - qc in un luogo, iets ergens neerlig voor reprimere.
leggen, verbergen; II "'rsi, VT zich ver- riprimdere, I vi opnieuw nemen, weer afnebergen, weer beginnen, zich weer zetten
men, terugnemc-n, wegnemen; grijpen,
aan; andare a ........rsi of andarsi a -.J, zich
vangen; opnieuw beginnen, hervatten,
gewonnen geven.
weder opvatten; hernemen, heroveren;
riportare, I vt terugbrengen, nog cens brcnvermanen, berispen (iemand); herin
gen; rapporteeren, berichten; oververneren, doen denken aan; assol. antwoortellen, verklappen; behalen, verwerven;
den, hernemen; '"""' un abito, cen kleeinoogstcn (Iof, dank); copier.ren en verdingstuk innemen, nauwer maken; ,....., Iegrooten (een beeld 0/ schilcIerij); ~ aanarmi, weer naar de wapenen grijpen; ,.....,
zetten, aanvoegcn, inleggen; verschuiven,
(of ripigliare) i capelli, het haar opsteken,
uitstellen; un danno, schade lijden;
in de hoogte kammen; '" fiato, weer op
~ una cat/iva impressioj,e, cen slechten
adem komen; ~ Ie lorze, weer op krachten komen; _ una maglia, een steek opindruk krijgen; - illavoro, het geleverde
nemen; ~. mog/ie, voor de tweede maal
werk thuisbezorgen (inz. van kleermakers); II ~rsi, vr bctrekking hebben op,
trouwen; riprenderla (of ripigliarla) per
zich beroepen op.
qd, 't voor iem. opnemen, iem. verdediriportatura, I 't overbrengen, copieeren;
gen; II vi weer wortel vatten, weer opcopie.
komen; weer ontvlammen, ontbranden;
riporto, m beslag (aan boek of album); beIII -rsi, vr zich herstellen; zijn woorden
legsel, opslag (aan kleeren); transport (v.
verbetcren; zich verbetcren; (van paare. bladzijde naar andere); $ prolongatieden) achterllitdringcn; zie ook azzufjarsi.
premie.
riprendimento, m zie riprensionc.
riposamento, m 't rusten, uitrusten; rust.
riprensi'bile, agg berispeIijk, laakbaar.
riposare, I vt laten rusten; rust geven; neer- riprensibilmente, avv op berispelijke ojlaakleggen; II vi rusten, ui trust en; Iiggen op,
bare wijze.
steunen, gcbouwd zijn op; slapen; riposi riprensione, f berisping, bJaam, verwijt.
bene! slaap weI! rust weI! qui riposa, hier riprensivo, agg berispend, lakend.
rust (op grafsteen); III "'rsi vr uitrusten, riprensore, m berisper, laker.
rllsten, gaan zitten, Iiggen; zich neerzet- ripresa, t hervatting, wederopneming; herovering, herneming; opbrengst, winst;
ten (vogel); fig bedaren (storm); v~rtrou
hulpbron; I herhalingsteeken; ronde (in
wen op (iern., iemands woord); braak
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'1. spell; Ie riprese, pi einclpunt bij 't paardenrennen; a riprese, met tussehenpoozen, met ondcrbrekingcn; a diverse riprese, allengs, niet opeens, met horten en
stooten.
ripresentare, vi nog eens voorlcggen; opnieuw indirnen (cen wet); zie ook rappre-

sentare.
ripreso, p pass (van riprcndcre) & agg danari
ripresi, pi in·, afgehouden voorsehotten;
pane ~ dal lorno, aangehrand, zwartgebakkcn hrood.
riprincipiare, vt & vi opnieuw, van voren af
aan beginnen.
ripristinare, vt weer herstellen, weer invoeren; '" weer teruggcven (een ingctrokken
reeht).
riproduci'bile, agg tot voortplanting, tot nabootsing gcschikt, te reproduceeren.
riproducimento, m zie hproduzione.
riprodurre, I vt weer voortbrengcn; weergeven; namaken, nabootscn; nadrukken,
overdrukken,
vermenigvuldigen;
(geschrift, photo) reproduceeren; II ~rsi, VI'
zich weer voordoell, v...'f'er ontstaan, zich
weer vertoonen; zich voortplanten.
riproduttivitil, I voortbrengingsvermogen.
riproduttivo, agg tot voortbrenging gcschikt, voortbrcngings-, voortbrengend.
riproduttore, I m ~trice, t voortplanter;
fokdier; II agg voorthrengend, fok-; organ;
riproduttori, pi voortplantingsorganen.
riproduzione, t wedervoortbrcnging; voortplanting; 't weergeven, nabootsing, kopic,
nadruk, reproductic.
riprome'ttere, I vt weer bel oven; II ~rsi, vr
zich beloven, hopen; zich voorstellen.
ripromissione, I vernieuwdc, hcrhaalde belofte; terra di ~, het beloofdc land.
riprotestare, vt opnieuw bctuigen.
riprova, f bcvestiging, nieuw bewijs, bewijs,
bewijsgrond; prod; '" tegenbewijs; in ~,
als bewijs; 1neitere alia - , op de prod
stellen; stare alia ~, de proef doorstaan.
riprovare, I vt I opnicuw, neg eens bewijzen;
2 afkeuren, lakcn; verwerpcn, van de
hand wijzen; niet erkennen, verlooehenen; II ~rsi, vr nog cens beproeven, probeeren.
riprovazione, t misprijzing, afkcuring, veroordecling; verwcrplng.
riprove'vole, agg berispe lijk, vcrwerpelijk.
riprovvedere, vt weer voorzien (van), weer
verschaffen.
ripudia'bUe, agg afwijsbaar, te verwerpen.
ripudiare, 71t afwijzen, vcrsmaden; verstooten (een vrouw); afstancl do en van, verwerpen.
ripu'dio, m afwijzing, weigering; '" afstand
(van erfenis); verstooting (van vrouw);
echtseheiding.
ripugnanza, t weerzin, afkeer; tegcnzin;

riquadratura

(Filos.) tegenspraak, onvercenigbaarheid.
ripugnante, p pres & agg terugstuitend,
weerzinwekkend; strijdig (met).
ripugnare, vi (a qcl tegenstaan, een afkeer
hebben, tegen de horst st.uiten; zich niet
voegen, niet schikkcn; onvereenighaar
zijn, strijdig zijn met; (Filos) een innerlijke tegenspraak bcvattcn; ripugna a
crederlo, 't vaH moeilijk het te gelooven.
ripulimento, m reiniging; zuivering; opsicring.
ripuIire, I vt reinigen, sdlOonmakcn; polijsten, de laatste hand kggcn aan; fig berooven; II .,··....·"Ysi, 1)r zich vervolmakf'll,
I zijn opvocding voltooien; zich opknappen; ~rsi Ie unghie, zijn nagels schoonmak(~n, vcrzorgen.
ripulita, I reiniging; zuivering, schoonmaak.
ripuJitura, f zuivering, rPiniging, oppoetsing, polijsting.
·ripullulare, vi weer uitbotten, ontkiemen.
ripulsa, I afwijzing, terugwijzing; weigerend antwoonl; uitsluiting (van openbarc
betrekkingen) .
ripulsione, I afstooting, terugstooting.
ripuIsivo, agg afstootend, t('rugstootend;
forza ripulsiva, afstootingskracht.
ripuIsore, m buffer.
ripuntare, vi opnieuw inzcttcn (bij 't spell
ripurgare, I vt opnieuw rcinigen, goed reinigen; fig gocd d66rzien en verbetcren (een
werk); II -rsi, vr opnieuw purgceren,
een krachtig purgccrmiddcl innemen; kiaren, helder worden (een vloeistof).
riputare, (reputare, in den tcgenw. tijd aileen gehruiktin den vorm: reputo) I vt houden voor, achten, schatten; toeschrijven;
16 reputo uno SCiOCCfl, ik houd hem voor
een dwaas; ~ poco, geringsehatten; II
",-,ysi, vr zich houde-n voor, zich wanen,
zich inbee lden te zijn.
riputato, p pass (v. riputare) & agg geacht,
gezicn; befaamd, b('roemd.
riputazione, f achting, goede naam, roep;
buona, cattiva ~, goede, sleehte naam;
ditta di ~, een zeer gezien, geacht handelshuis; salire in - , berocmd worden;
tot eel', aanzien geraken; 'Vend ere con .-",
niet onder de waarde verkoopen.
riquadrare, I vI vierkant maken; in 't kwadraat, vierkant verheffen (getal); een
wand (met vierkante vakken en randen)
beschilderen; II vi groot zijn, in 't vierkant meten (akkers &); (fig) ~ la testa, il
cervello, het hoofd aan ingespannen denken gewennen.
riquadrato, agg vierkant, stevig; gekleurd,
getint, geschilderd.
riquadratore, m deeoratieschilder.
riquadratura, I het vierkant maken; beschildering van de kamerwanden; verheffing in 't kwadraat.

riquadro

risciacquata

riquadro, m yak (v. wand), paneel.
het zich warmen; hct boos worden, drift
risacca, f .&, branding (tegen rotscn).
driftbui; ~ het warm loopen (v. machinerisa'ia, t rijstveld; N I sawah; rijstpelmolen.
deelen);
hitteuitslag.
risaiuolo, m rijstbouwer; rijstpeller.
riscaidare, I vt vcrwarmen; (weer) opwarrisaldalJlento, m soldecring;
heling (v.
men, warm maken; ~ it colore, de kleur
wande).
warmer, levendiger maken; ~ la macchina,
risaldare, vt weer soldeeren, weer dicht~ de machine ,66rverwarmen; II vi warmaken;
helen; ~ i conti, de rekeningcn
mer worden ('t weer); broeien, bederven,
vereifenen.
gistcn, schimmelig worden; III ~rsi, vr
rlsaldatura, f soldecring; gcsoldeerde plaats,
zich warmen, zich warm maken, in vuur
S)ldeernaad.
geraken, beginnen tc kokcn (het bloed);
risallre, I vt weer bestijgcn, b8klimmen; ~
boos worden, opvliegcn; sterkel', heviger
un fiume, cen rivier opvarcn (tot aan de
worden; zich beijveren; ~rsi d'amore,
bronnen); ~ alle origini, tot den oorsmoorlijk verliefd worden; ~rsi per qd,
sprong, 't eerst<e begin tcruggaan; II vi
zich warm maken voor iem., iem. met
weer omhooggaan; weer opkomen, weer
vuur verdedigen.
[warm.
vooruitgaan.
riscaldativo, agg verwarmend, verhittend;
risalito, p pass (v. risalire) & agg opgeko- riscaldato, p pass & agg verhit, verwarmd,
men, rijk geworden, tot aanzicn geraakt;
opgewarmd; jig boos, toornig.
asino~, > dommc parvenu, O.W.-er. riscaldatura, f vcrwarming, verhitting; oprisaltare, I vi weer overspringcn; II vi weer
gewarmde kost.
springen; terugstuiten; weerkaatst, terug- riscaldo, m het brocien (v. hooi, wol);
gekaatst worden; L,. uitspringen, uitsteliehte ongesteldheid; vluchtige verliefdken, uitgebouwd zijn; in 't oog springen, riscappinare, vi voorschoenen.
[heid.
indruk maken; jar~, docn uitkomen, op riscattare, I vi terugkoopen; afkoopcn, losden voorgrond stellen.
koopen, vrijkoopen; uitwisselen (krijgsrisaIto, m L,. uitbouw, uitstek; indruk, efgevangenen); fig verlossen, vrij maken; II
fect; dar ~ a, in 't oog doen vallen, goed
~rsi, vr zijn schade inhalen, zich genoegdoen uitkomen; jar ~, in 't oog vallen,
doening verschaffen; revanche nemen;
effect, indruk maken.
zieh wreken; zieh loskoopen.
risalutare, vi nog eens groeten; teruggroeten. , riscattatore, m verlosser, bevrijder.
risana'bile, agg gezond te maken; geneeslijk. riscatto, m terugkooping; afkoop; vrijkoorisanamento, m genezing; verbetering van
ping; losprijs; verlossing; vergelding,
den gezondheidstoestand.
wraak; l' umana ,...." de verlossing del'
risanare, I vt genezen, gezond maken, den
mensehheid.
gezondheidstoestand
verbeteren,
be- risce'ndere, vi & vi weer afdalen, weer naar
woonbaar maken (een streek); II vi weer
beneden gaan, dalen.
genezen, gezond worden.
rischiaramento, m opklaring, opheldering.
risanciano, risancione, I agg goedlachsch; II rischiarare, rischiarire, I vt helder maken;
sost m lachebek.
opheldereno; duidelijk maken, opbeuren
risapere, vi ervaren, te we tea komen, er
(het gemoed); licht, klaarheid brengen (in
achter komen; se 10 risa il babbo! als vader
een duistere zaak); uitdunnen (een boom,
het te weten komt! esser risaputo, algeeen bosch); II vi helder worden, opklaren;
meen bekend zijn.
III ~rsi, vr opklaren, ophelderen (de
risarci'bile, agg herstelbaar, weer goed te
lucht, 't gelaat) helder worden (stem); si
maken; in orde te brengen.
rischiara, het weer, de lucht klaart op.
risarcimento, m herstel, verbetering, ver- rischiarazione, f opheldering, opklaring.
goeding, schadeloosstelling.
rischiare, I vi wagen, op 't spel zetten; II vi
risarcire, I vi verbeteren, herstcllen, vergevaar loopen.
stellen; fig gene zen, helen; vergoeden, ri'schio, m gevaar, risico; correr ,...." gevaar
sehadeloosstellen, weer gocd maken; II vi
loopen; c'e il ~ di ... , men loopt gevaar,
helen, genezen, zich sluiten (wonden).
te ... ; mettere (porre) a~, op 't spel zetten;
risata, j luid gclaeh, schaterlach; spottend
mettersi a~, zieh aan gevaar blootstelgelach; dare in una gran ~, in een luid
len; stare a ~, op 't spel staan; in gevaar
gelach uitbarsten; fare a uno una ~, iem.
verkeeren; a tutto mio ~ e pericolo, voor
uitlaehen.
mijn rckening en risico; a ~ e ventura, op
risata'ccla, f onbeschaamd gelaeh.
goed.geluk af.
risatina, t lief, aanminnig lachje; gegiehel. rischioso, agg gewaagd, zeer gevaarlijk,
risatona, f home risch, uitbundig gelach.
hachelijk.
risa'zio, agg meer dan zat; ne son sazio e,...." I' risciacquare, vt omspoelen, omwassehen.
ik heb er meer dan genoeg van.
risciacquata, f omspoeling, omwassching; fig
rlscaldamento, m verwanning, verhitting;
flinke uitbrander.
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risciacquatoio
rlsclacquato'lo, m spoelkuip; gootsteen; afvoerkanaal voor molenwater wanneer de
molen niet moet draaien.

rlsclacquatura, f omspoeling, omwassching
der vaten; spoelwater, waschwater.

riscla'cquo, m straatgoot, dwarsgreppel (op
landwegen); fig uitbrander.
rlsclogliere, rlsclorre, vt weer oplossen; weer
losmaken, ontwarren.

ri'scolo, m ~ loogkruid.
riscontra'blle, agg controleerbaar, nauwkeurig na te gaan.

rlscontrare, I vt ontmoeten, aantreffen; tegemoet gaan; nauwkeurig vergelijken, collationneeren (een copie met het oorspronkelijke stuk); controleeren, nazien; onderzoeken, nagaan; natellen; II vi overeenstemmen; bijeenpassen (als pendant); III
~rsi, v recipr elkaar ontmoeten, aantreffen; een pendant vormen; ~rsi in un' opinione, dezelfde meening hebben.
riscontrata, f controle (v. geld en bankpapier); vergelijkende afrekening.
rlscontro, I m ontmoeting, samentreffing;
X gevecht, treffen; controle, onderzoek,
overschot; verificatie, vergelijking; confontratie; pendant, tegenhanger; punt van
overeenkomst; re<;u, ontvangbewijs; merk,
aanwijzing; tegenoverliggende kamer,
tegenoverstaand venster; tocht, trekking;
schoft (v. paard); riscontri, pi borstriemen
(v. paardentuig); borduursels (op livrei);
bolla di ~, controlestempel; ~ di cassa,
kasopneming, kascontrole; case che non
hanna ~ nella storia, zaken zonder voorbeeld (precedent) in de geschiedenis; riscontri falsi, pi J' dissonantcn; ~ di stanze,
reeks, rij kamel'S; darne ~, de ontvangst
melden van iets; non istare a questa ~, ga
niet op den tocht staan; trovar ~, den
rechten man vinden; II prep tegenover.
rlscontroso, agg moeilijk te bcwerken (hout);
fig lastig.
rlsco'rrere, vt nog eens doorloopen; nauwkeurig en veelvuldig doorlezen (om goed
te onthouden); zorgvuldig overwegen,
nazien.
rise ossa, t inning (v. gelden); inlossing, loskooping; fig opstand (tegen vreemde overheersching); stare aUe riscosse, 't antwoord
niet schuldig blijven; gereed zijn den
vijand te ontvangen.
rlscosslone, t inning (v. geld, v. be1astingen),
incasseering, invordering.
rlscosso, p pass van riscl<otere.
riscotl'blle, agg inbaar, invorderbaar.
rlscotltore, m ge1dophaler, incasseerdcr, kassicrslooper.
rlscri'vere, vt nog eens schrijven; terugschrijven, antwoorden; een rescript ui tvaardigen.
riscuotere, I vt sterk schuddcn; wakkerschud-

risentito
den; terugkoopen, inlossen (een pand, uti
pegno); innen, invorderen, incasseeren;
klappen oploopen; fig inoogsten, ontvangen; wegdragcn, vinden, ontmoeten (achting, bijval); ne ha riscosso parecchie, hij
heeft klappen, slaag opgeloopen; II ~rsi,
vr van schrik inecnkrimpen; weer
bijkomen, weer tot bewustzijn komen; zich vrij maken, zich loskoopcn; zijn
schade inhalen; zich schadeloosstellen;
~rsi dal sanna, wakker schrikken.
rlsecare, vt doorsnijden, afsnijden; fig aftrekken; weglaten, schrappen; ~ Ie nascenti voglie, de opkomende begeerten
onderdrukken.
rlseccare, I vt drogen, droog maken; II vi &
~si, vr droog worden, weer uitdrogen.
rlsecchlre, vi droog worden, indrogen.
risecco, agg uitgedroogd.
rlsedere, vi woonachtig zijn; zijn woonplaats,
zetel hebben; fig in iemands hand zijn, berusten bij; zich bevinden; weer zitten;
tornare a ~, weer gaan zit ten; ~ in (of a)
qc, op iets gericht zijn (de zinnen).
risega, f A uitbouw, vooruitspringende
onderbouw (b. v. van brugpijler); roode
streep op de huid (tengevolge van te sterk
binden).
risegare, vt insnijden; afscheiden, verdeelen;
wegnemen.
rlsegatura, f insnijding, afscheiding, verdeeling.
risemlnare, vt weer (be)zaaien.
risensare, vi & ~rsl, vr weer tot zijn zinnen, tot vcrstand komen.
rlsentlmento, m wrok, wraaklust; nawee;
far ~ di qc met wrok aan iets denken;
verdrict, leedwezen over iets gevoelen;
zijn ongenoegen over iets uiten.
risentire, I vt weer hooren, weer gevoelen;
ondervinden, bespeuren (Ie ed, gevolgen
eener ziekte); la borsa ne risente, de beurs
voelt, ondervindt de gevolgen; II ~rsi, vr
ontwaken; opkomen tegen, reclameeren;
weer op krachten komen, zich herstellen;
bemerkcn; il vino si risente, de wijn wordt
krachtig, vurig; Ie piante si risentano, de
planten flcuren weer op; ~rsi di qc, de
gevolgen, naweeen van iets ondervinden;
lijden onder iets; esserci risentito, A geleden hebben, scheuren hebben gekregen
(gebouwen na cen aardbeving); II vi iets
hebben van, ruiken, smaken naar.
rlsentltamente, avv boos, bitter, met wrok;
op verbitterden toon.
rlsentito, p pass (v. risentire) & agg gevoelig,
bitter, scherp, wrokkend; prikkelbaar,
driftig; krachtig, levendig, scherp uitkomend (kleuren, omtrekken); vurig
(wijn); sterk, kras (geneesmiddel); maniera
risentita, levendige, op sterke effecten
werkende richting in de kunst; parole

riserbare
risentite, PZ bittere, harde woorden; uomo
~, driftig man.
rlserbare, I vt bewaren, besparen, ter zijde
leggen; voorbehouden, vool' zich houden,
l'eserveeren; uitstellen, verschuiven; redden, behoeden; non riserbando dignita e
merito, zonder op waarcliigheid 01 verdienste te letten; Ie sue lorze, zijn
krachten sparen; ,...., dentro qc, iets voor
zich houden, verzwijgen; II ~rsi, vr zich
voorbehouden.
rlserbatezza, I terughouding, bescheidenheid, omzichtigheid.
rlserbato, p pass (v. riserbare) & agg terughoudend, omzichtig, gereserveerdo; caccia,...." afgesloten, gereserveerde jacht;
cavalli riserbati, PI versche postpaarden;
lettera riserbata, persoonlijk schrijven
(aan het hoofd v. e. departement &); posti
riserbati,pl gereserveerde, besproken plaatsen; andare - can qd, zeer voorzichtig met
iem. omgaan.
rlserbato'io, m {water)reservoir.
riserbo, m reserveo, voorraad; het bewaren;
terughouding, behoedzaamheid; voorbehoud; mettere in - , terzijde leggen, in
reserve houden; senza - , zonder voorbehoud.
rlserramento, m verstopping; samentrekking.
rlserrare, I vt weer 51 ui ten; sl ui ten, afsl ui ten;
be vat ten, in zich slui ten; dicht-, volstoppen, dichtmaken (scheuren, spleten in
gietwerk); II -rsi, vr zich opslui ten; monnik, non worden.
rlserva, t reserveo; 't bewaren, besparen;
voorbehoud; terughouding; RK uitsIuitend recht tot 't verleenen van prebenden;
X reservetroepen; legerreserve; lando di
,...." reservefonds; tenersi in ,...." terughoudend zijn; a _ di ... , onder voorbehoud,
onder beding ... ; met dien verstande ... ;
senza ~, zonder voorbehoud.
riservare, vt zie riserbare.
rlservatamente, avv terughoudend, omzichtig, met een slag om den arm.
riservatezza, t zie riserbatezza.
rlservire, vt weer bedienen; ecn wederdienst
bewijzen.
risettino, m boosaardig 01 ironisch lachje;
glimlachje.
rlsetto, m glimiach.
rlsguardare, vt zie riguardare.
rlsl'blle, agg lachwekkend, belachelijk.
rlsibllitii, I belachelijkheid.
rislcare, I vt zie rischiare; II vi Fe' risica, 't kan
best zijn, er is veel kans op; (prov) chi non
risica non rosica, wie niet waagt die niet
wint.
rl'sico, m gevaar, risico; a ~, op 't gevaar
van; andare a ,..." di ... , gevaarloopen van ....
rlslcoso, ags vep~etel, ~ewaa~d, ~evaadijk.

risolvere
rlsigl\lare, vt weer verzegelen, -toelakken.
rlsi'pola, I
roos, belroos.
[bende.
risma, I riem (papier); F soort, kaliber, slag;
I rlso, I m (PI: risa, f) lachen, gelach, lach;
risa, I pllachbuien; case degne di ,...", belachelijke dingen; risa sgangherate, pi ui tgelaten, uitbundig gelach;,..." che non si
cuoce, gedwongen, zuurzoet lachen; far Ie
risa grasse, in een luid gelach uitbarsten;
II p pass v. ridere.
2 rlso, m rijst; ~ allatte , rijstebrij.
rlsoffiare, vi opnieuw blazen; lig overbrengen, verklappen.
rlsogglu'ngere, vt weer, opnieuw toevoegen.
rlsolare, vt verzolen.
rls01lno, m lief lachje; > valsch lachje.
rlsollecitare, vt opnieuw aandringen (op
iets); opnieuw doen bespoedigen.
risollevare, vt weer opheffen; weer troosten.
risolu'bile, agg oplosbaar.
risolutamente, avv vastberaden, doortastend, beslist.
rlsolutezza, I vastberadenheid, beslistheid.
risolutlvo, agg oplossend; ontledend; opheffend, vernietigend.
rlsoluto, P pass (v. risolvere) & agg opgelost;
vloeibaar; lig beslist, vastberaden, resoluut; lar un animo ,...", tot cen besluit
komen.
risoluzione, I oplossing, ontbinding; besluit;
. beslissing; vastberadenheid, beslistheid,
(Pitt) wazigheid, molligheid; oplossing (v.
vraagstuk); t'1 opheffing, vernietiging (v.
contract); ~! neem dan toch een besluit!
lare, prendere una ,...", een besluit llemen;
qui ci vuol ~, hier moet sne! beslist, gehandeid worden.
risolvimte, I p pres (v. risolvere) & agg oplossend; beslissencl; II sost m l' oplossend
middel.
risolvere, I vt oplossen, docn'smelten; ontbinden; 1: verdrijven, stillcn (pijn); t'1 opheffen, vernietigen, ongeldig verklaren
(contract, vonnis); besluiten, vaststellen; opheideren; ,...., una eosa, iets goed cluidelijk maken; ,...., un problema, een vraagstuk oplossen; ,...., un tumore, een gezwel
pappen, doen slinken; trattare ma non
risoZvere, onderhandelen maar nog geen
bindend besluit nemen; II ~rsi, vr zich
oplossen, smelten, vervlo~ien; in rook opgaan; van besluiten, een besluit nemen,
komen tot; 1'slinken (gczwel); riso ehe si
risolve in pianto, een lach, die in tranen
omslaat; non si risolve a nulla, hij kan tot
geen besluit komcn; non si risolve a piovere
't kan maar niet tot regenen komen; ~rsi
in vantaggio di ... , ten voordeele uitv,.!len
van ... , ten goede komen aan ... ; non sa a
che ~rsi, hij wect niet wat te besluiten,
wat aan te vangen; III vi de gcwcnscbte
uitwerking he!:>!,Jcn, baten,
-
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risolvibile
risolvi'bile, agg oplosbaar, ontbindbaar.
risolvimento, m oplossing, besluit, beslissing.
risommare, vt weer bijecntellen.
rlsomministrare, vt weer leveren, overhandigen.
risonante, p pres & agg weerklinkcnd, weergalmend.
risonanza, f weergalm, weerklank, geluid;
fig beteekenis.
risonare, I vt f weer, nog eens spelen, blazen;
lui den (klokken); duidelijk uitspreken
(woorden); ,.... il nome, den naam doen
weerklinkcn; II vi weerklinken, weergalmen; la citta risucma di lamenti, de stad
wecrklinkt, is vol van weeklaehten.
risone, m grofkorreligc rijst.
risorblre, vt weer op-, inzuigen; weer in zich
opncmen.
riso'rgere, vi zieh weer verheffen, weer opstaan; Weer voor den dag komcn; weer
opkomen; opstaan (dooclen); weer op
krachten komen, weer herstcllcn; er weer
bovenop komen; weer tot bloei, welvaart
komen; far ~, weer tot bloei, welvaart
brengen.
risorgimento, m opstanding; herbloei, herleving; bevrijding van de vrcemde onderdrukking; strijd voor de ccnheid van
Italie; storia del ~ it"liano, geschiedenis
van !talie's wedergeboortc.
risorsa, f hulpbron; uitweg, hulpmiddel.
rlsorto, p pass (v. risorgere) & agg opgestaan, opgewekt, herleefd; in opstand gekomen (tegen vreemcle heerschappij).
rlsospi'ngere, vt opnieuw terugdrijven, terugslaan, afslaan, terugstooten.
risotto, m gerecht van gebakken rijst met
Parmezaansche kaas en uicn.
rlsottome'ttere, vt opnieuw onderwerpen.
rlsovvenire, vi & ~rsl, vr zich weer herinneren.
rispa'ndersi, vr zich weer uitbreiclen.
risparmiare, I vt sparen, besparen, spaarzaam, zuinig omgaan; ontzien; risparmiarla a qd, iem. iets door de vingers zien,
hem ongestraft laten gaan; non gliene
risparmio una, I hij zag hem niets door
de vingers; 2 hij bleef hem geen woord
schuldig; per oggi it tempo ce I' ha risparmiata, F vandaag is het weer ons nog al
genadig geweest; (prov) danaro risparmiato due volte guadagnato, bespaard
geld is het cerste verdiend; II ~rsi, zich
besparen; ontzien, sparen (b.v. de oogen);
tlOn si risparmia punta, hij ontziet zieh
volstrekt niet, neemt zich niet in acht.
risparmiatore, m ~trlce, f spaarder; oster;
spaarzaam mensch; zuinige huisvrouw.
rispa'rmio, m het sparen, besparing; bespaatd geld, spaarpotje; spaarzaamheid;
cassa di - , spaarkas; ,.:., di tempo, tijdbesparing; a ,....., di •.• , ter besparing (ver-

risplendere
mijding) van ... ; far ,....., di, zeer zuinig,
spaarzaam omgaan met.
risparmiu'ccio, m spaarcluitje, appeltje voor
den dorst.
rispedire, vt weer verzenden, doorzcnden;
terugzenden.
rispedizione, t doorzcnding; terugzcnding.
rispegnere, rispengere, I vt weer uitblusschen; II ~rsi, vr weer uitdooven, uitgaan.
rispetta'bile, agg achtenswaardig, eerwaardig.
rlspettare, I vt achten, eeren, eerbiedigen; eerbiedig behandclen; ontzien, in acht nemen; ~ it proprio onore, zijn eer onbevlekt bewaren; farsi ~, zich doen eerbiedigen, zijn gczag handhaven; II ~rsi,
vr zijn eer, zijn naam hoog houden; cen
gepast gevoel van eigcnwaarde hebben.
rispettivamente, avv respectievelijk, onderscheidenlijk.
rispettivo, agg respectief, onderscheiden; betrekkelijk.
rispetto, I m ontzag, ccrbied, achting; betrekking, opzicht; ina?htne.ming; reserve;

landclijk minnelied; rtspettt, pi respectcn,
complimenten, ecrbiedbetuigingen;. ancora di ~, 4 noodanker; cavallo dt ~,
rcservepaard; rispetti umani, pi vrees
voor het oordeel der menschcn, voor wat
de menschen (crvan) zullen zeggen; i
miei rispetti al Signor N, mijn complimen ten, beleefde groeten aan den Heer
N.; aver ~ delle (of per Ie) persone, onder~
scheid van personen maken; mancare d~
,....., a, in eerbied te kort schieten voor;
perdere il ~, iem. niet met den verschuldigden eerbicd behanclelen; portal' ~,
achten, achting toedragen; (iem.) ontzien, sparen, niet straffen; (iets) ontzien,
met zorg behandelen; in aanmerking
nemen; non portar ~, niet in aanmerking
nemen; non porlay
a nessuno, !liem.
sparen, niem. uitzonderen; tenere ~n ~,
in eere houden; can ~ parlando, met uw
veri of, met allen eerbied gesproken; sotto
questo ~, in dit opzicht; per (a, of in) di, in vergelijking met; gelet op, in aanmerking genomen; per ~ di, ter wille van;
per ogni (buon) ~, in elk opzicht; per piu
"'-', om meer dan een reden; senza
di
persone, zonder aanzien des persoons; II
prep (~a qc), ten opzichte van, in vergelijking met, tegenover.
rispettosamente, avv rlspettoso, agg eerbiedig.
rispianare, vt effenen, glad maken.
risplgolare, vt nalezen.
rispl'ngere, vt zie respingere.
risplendente, p pres & agg schitterend, glanzend, stralend.
.
risplendere, vi schitteren,' glinsteren, glauI".J
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risplendimento
zen, stralen; fig schitteren, met roem
bekend staan.
risplendimento, m het schitteren; schittering.
rispondente, agg overeenkomstig, passend.
rispondenza, f overeenstemming, overeenkornst; verhouding, be trekking.
rispo'ndere, I vi antwoorden; antwoord
geven; disse loro, rispondendo, hij gaf hen
ten antwoord; kleur bekennen (in 'tkaartspel);,..., di qc a qd, voor iets borg blijven
bij iem., instaan voor; ,..., a un ordine,
een bevel opvolgen, nakomen; ,..., al pagamento, op den juisten tijd betalen; ,..., ad
un saluto, een groet beantwoorden; non
rispondere aile speranze, niet aan de verwachtingen beantwoorden; ne rispondo io,
ik sta er voor in; ,..., in, uitkomen in, uitzien op, grenzen aan; questa porta risponde nelgiardino, deze deur komt in den
tuin uit; ,..., per Ie rime, van repliek dienen, den bal terugkaatsen; II vt antwoorden, beantwoorden.
rlspondiero, I agg brutaal in zijn antwoord;
II sost m tegenspreker, brutaal persoon.
risposta, I antwoord; tegenstoot, tegenhouw (bij 't schermen) I herhaling van
het thema van een canon of fuga in een
anderen toonaard; botta e ,..." slagvaardig
antwoord, die zat er op; goed geantwoord; a tal proposta tal ,..." zoo de vraag,
zoo het antwoord; in ,..., all' ultima vostra,
in antwoord op uw laatsten brief.
risprangare, vt met ijzerdraad- repareeren
(gebroken vaatwerk).
rispuntare, vi weer opduiken, weer te voorschijn komen; weer opkomen, zich weer
verheffen.
risputare, vt weer uitspuwen; ,..., sangue,
weer bloed opgeven.
rissa, f twist, krakeel, ruzie, kibbelarij.
rlssaluolo, m twistzoeker, ruziemaker.
rlssare, vi twisten, strijden, kibbelen.
rissoso, agg twistziek, strijdlustig.
ristabllimento, m herstelling; weder oprichting.
ristablllre, I vt weer herstellen; weer in orde
brengen; weer in-, oprichten; ,..., un commercio, een handelszaak weer tot bloei
brengen; II ,...,ysi, vr weer herstellen, weer
gezond worden, op krachten komen.
I ristagnare, vt opnieuw vertinnen.
2 ristagnare, I vt tegenhouden, stelpen, tot
staan brengen; waterdicht maken; II vi
ophouden te vloeien; niet meer bloeden;
stilstaan (water).
ristagnativo, agg stelpend.
ristagno, m het tegenhouden (v. e. vloeiing),
stelping (v. bloeding); figstilstand, stremming (in zaken); stilstand, vervuiling
(van water).
ristampa, f herdruk.

ristringere
rlstampare, vt herdrukken; opnieuw uitgeven.

ristare, I vi even ophouden; even rusten;
blijven staan, stilhouden; verblijven, zich
ophouden; blijven; weerstaan; II -rsi di
(of dal) fare qc, ophouden, uitscheiden
met iets; non ristarsene, met alle kracht
doorzetten, alles in 't werk stellen.
ristaurare, vt & zie restaurare &.
ristecchire, - vi uitdrogen; verstijven (v.
koude); fig mager worden.
rlstlmare, vt opnieuw schatten, herschatten.
ristoppare, vt toestoppen, dichtstoppen.
ristopplare, vt een stoppelveld opnieuw omploegen en bezaaien (zonder het de noodige rust te geven); aren lezen.
ristoramento, m schadeloosstelling; hers tel;
verkwikking, opsterking.
rlstorante, I p pres & agg verkwikkend, verfrisschend; II sost m restaurant.
rlstorare, I vt schadeloosstellen, vergoeden;
verkwikken, versterken; herstellen, vernieuwen; II -rsi, vr zich verkwikken,
zich verfrisschen; uitrusten.
ristorativo, agg versterkend, verkwikkend;
fig opwekkend, vertroostend.
rlstoratore, m laver, verkwikker; vemieuwer; restauratiehouder.
rlstornare, vi terugstuiten, terugbotsen.
rlstorno, m 't terugspringen, terugbotsing,
terugketsing, terugstuiting.
rlstoro, m schadevergoeding; verkwikking,
lafenis; versterking; fig vertroosting, opbeuring; herstelling, restauratie; ristori,
pi ververschingen; per - , bovendien, op
den koop toc.
rlstrettamente, avv nauw, beperkt, zuinig,spaarzaam; met weinig woorden, kort.
rlstrettezza, f nauwheid, beperkte ruimtc;
kleinheid, bekrompenheid; ristrettezze, pi
bekrompen omstandigheden, geldverlegenheid; ,..., di mente, beperktheid, bekrompenheid van verstand.
rlstrettlre, I vt nauwer maken, vernauwen;
beperken; II ""'rsi, VI' nauwer worden, inkrimpen.
rlstrettivo, agg beperkend.
rlstretto, I p pass (v. ristringere) & agg eng,
nauw, beperkt, bekrompen; nauwbegrensd; gesloten, terughoudend; inti em,
vertrouwelijk (met, con); brodo ,..." krachtige, sterke bouillon; il prezzo ,..." de
uiterste prijs; un vivere ,..." een bekrompen, arrnzalig bestaan; II sost menge,
nauwe plaats, beperkte ruimte; uittreksel,
kort overzicht, quintessens; uiterste prijs;
il ,..., quanta e? wat is de uiterste prijs?
a ,..." onder vier oogen; nauw verbonden;
in ,....., in 't kort; ne' ristretti, strikt ge-nomen, eigenlijk.
ristrl'ngere, I vt nauwer maken, vernauwen;
korter maken (de teugels); bepcrken, be-

ristringimento
teugelen, intoomen; verkortcn, inkrimpen; dwingen, noodzaken; ~ nauwer insluiten; in het nauw brengen; _ il ventre
het lichaam verstoppen; II -rsi, vr,
nauwer worden, zich vemauwen, inkrimpen; zich bepcrken, zeer zuinig zijn; -rsi
con uno, zeer intiem, nauw bevriend met
iem. worden; -rsi neUe spaUe, de schouders ophalen; zich goed houden (in tegenspoed).
ristringimento, m vemauwing; samentrekking, inkrimping; beperking; betcugeling,
intooming; l' verstopping.
ristringitivo, agg beperkend.
ristuccare, I vt (weer) met gips opvullen,
versiercn; lig afkeer, walg opwekken,
te~nstaan; II vi walgcn, zat zijn van.
ristucche'vole, agg vervelend, afkeerwekkend, stuitend.
ristucco, agg zat, beu (van iets); esser stucco e
'" di qc, ergcns meer dan genoeg van
hebbcn.
ristudiare, vt opnieuw bestudeeren.
risu'cchio, m J,. draaikolk.
risucciare, vt weer in-, opzuigen.
risudare, vi opnieuw zweeten, ui tslaall, ui tdampen; doorsijpelcn.
risuggellare, vt weer vcrzegelell.
risultamento, m uitslag, gevolg.
risultante, I p pres van risultare; II sost m
resultante.
risultare, vi volgen, voortvlocicn uit, ontstaan uit; - in danna, op schade uitloopen; da tutti cia risuita, uit dit alles blijkt;
mi risulta qc, iets wordt mij duidelijk.
risultato, I m resultaat, gevolg, uitslag; II
p pass van risultare.
risupino, agg op den rug (liggend).
risu'rgere, vi zie risorgere.
risurrezzione, I zie resurrezione.
risuscitamento, m opwckking; hemieuwing;
weder opwerping (v. e. vraag); wederinvoering; wederopleving.
risuscitare, I vt opwekken, in 't leven terugroepen; doen herleven; weer opwerpen
(een vraag); weer in gebruik, in de mode
brengen; II vi opstaan (uit den dood); fig
herleven, weer opleven.
risuscitazione, I zie risuscitamento.
risvegliamento, m 't wekken; opwekking;
't ontwaken; levendigheid, opgewektheid.
risvegliare, I vt wakker makcn, wekkcn; opwekken (haat &); aanmoedigen; wakker
schudden (de gemoederen); II -rsi, vr
ontwaken, wakker worden; weer opleven,
herleven, weer tot bloei komen (kunsten
en wetenschappen); rijp worden, zich zelf
bewust worden (een Yolk); zich verlevendigen (een herinnering).
risvegUatore, m wekker, opwekker.
rlsve'glio, m wederontwaking; wederopleving.

r

ritenitivo
risvolta, I kromming (v. rivier at weg).
ritagliare, vt weer snijden; snoeien; uitknippen, uitsnijdcn (figuren).

rita'gUo, m coupon, afgcsneden stuk (Iaken);
ritagli, pi overschot (van kleedingstoffen),
lappen; ritagli di pelle, pi leerafval; - di
tempo, een oogenblikje vrije tijd; a - ,
in 't klein, per stuk, en detail.

rltardamento, m ritardanza, f vcrtraging;
vcrlating.

ritardare, I vt uitsteIIen; ophouden, vcrtragen;
tegenhouden; achteruitzetten
(klok); II vi laat kornen, dralen, achtcrblijven; achterloopen (klok); senza - un
momenta, zonder een oogenblik te dralen.
ritardata'rio, I m achtcrblijver; II agg tc
Iaat komend.
.
ritardatlvo, agg vertragend, ophoudend.
ritardo, m vertraging, oponthoud; f 't aanhouden van een noot; il treno e in ~ di
un' ora, de trein heeft een uur vertraging,
is een uur te laat; senza - , zonder dralen,
terstond.
ritegno, m 't tegenhouden, ophoudcn; hinderpaal, bclcmmcring; leuning, balustrade; lig voorzichtigheid, terughoudendheid; banel, strik; geheugen; senza - ,
buitcnmate, zonder tcrughouding; bandeloos.
rite mere, vi opnieuw vreezcn, bang zijn,
angst gevoelen.
ritemperare, ritemprare, vt I (opnieuw) matigen; 2 opnieuw harden, temperen (metaal), de brosheid ontncmen; fig harden,
stalen, sterken.
ritimdere, vt opnieuw spannen, spannen, uithangen (de wasch).
ritenere, I vt terug-, ophouden; tegenhouden, stutten, indijken, beteugelen, intoomen; behoeden (iem. v~~r iets, qd da qc);
beletten; onderdrukken; onthouden, in
't geheugcn houden; bewarcn, bchouden
(oude gewoonten, gebruiken) ;inhouden
(den adem, het loon, zijn tranen); houden
voor, geloovcn; non e ritenuto da alcuno
riguardo, hij laat zich door niets terughouden; '" malta (poco), een goed (slecht)
geheugen hebben; - qc, iets behouden,
bij zich houden; ~ qd in un luogo, iem.
ergens opgesloten, gevangen houden; ~
qd in vita, iem; in 't leven houden; '" il
segreto, het geheim bewaren; II _rsi, vr
zich inhouden, zich weerhouden, beteugelen; zich onthouden van (da); zich ophouden; non "'rsi di lar qc, niet schuwen,
er niet voor terugdeinzen iets te doen;
non pater "'rsi di ... , zich niet kunnen
weerhouden om ... ; -rsi can qd, (vertrouwelijk) met iem. omgaan.
rltenitiva, ritentlva, I herinneringsvermogen, geheugen.
rltenitivo, ritentivo, agg herinnerings-.

ritenitore
ritenitore, m -trice, f bewaarder; heler.
rltenuta, f inhouding, afhouding (v. loon &).
ritenutamente, avv terughoudend, voorzichtig, gereserveerd.
ritenutezza, f terughouding; voorzichtigheid,
gereserveerd optredcn.
ritenzlone, f inhouding, korting (op loon);
het inhouden, ophouden; - d' arina, l'
moeilijke pisloozing.
ritessere, vt opnieuw weven; fig opnieuw
zingen (iemands lof); geheel omwerken,
herhalen; - la via, den weg nog cens afleggen.
riti'ngere, vt ovcrverven.
ritlnto, p pass van ritingere, weer opgeverfd; vecchio - , oude gek (die zich verft).
rltlramento, m· samentrckking; inkrimping;
terugtrekking, 't terugtrekken.
ritirare, I vt nogeens trekken, aantrekken;
overdrukken, opnicuw drukken (een
boek); X terugtrekken; intrekken; innen,
incasseercn (gelden); weer, opnieuw schieten, werpen; afhalen (brief van de post);
intrekken, uit den omloop terugnemen
(bankpapier); terugnemcn, intrekkcn (een
verzoek, zijn woord); nauwer, korter maken; terugroepen (gezant); - Ie truppe
dail' assedio, het belegopheffen, opbreken;
II vi zich samen trekken, krimpen; - da qd,
op iem. gelijken, naar iem. aarden; III
-rsi, vr zich terugtrekken, terugwijken;
X retireeren; zijn ontslag nemen; zich uit
de wereld terugtrekken; RK een retraite
houden; zich verwijderen, heengaan; naar
bed gaan; zich in zijn kamer terugtrekken; zich verbergen; -rsi da qe, van iets
afzien, iets opgeven; non -rsi, 't niet opgeven, volhouden; -rsi segretamente, zich
heimelijk uit de voeten maken.
ritirata, f X taptoe; terugtocht; RK retraite, tijdelijke afzondering van de wereId; retirade, w.e.; andare, battere in - ,
terugtrekken; suona la - , de taptoe
wordt geblazen.
ritiratamente, avv teruggctrokken, afgezonderd, eenzaam.
ritiratezza, f teruggetrokkenhcid, afzondering; terughoudendheid.
ritirato, p pass (v. ritirare) & agg teruggetrokken levend, ecnzaam, afgezonderd,
afgelegell; terughoudend, voorzichtig.
ritiro, m eenzame, afgelegen plaats; klooster; toevluchtsoord, gesticht (voor verwaarloosde kindcren); $ onttrekking (van
geld, bankpapier aan de circulatie); terugneming uit den handel; X ontruiming (v.
bezet gebied), 't terugllemen van troepcn.
ritmato, agg zie ritmico.
ri'tmica,fleervan den rhythmus, rhythmiek.
ritmicamente, avv ri'tmico, agg rhythmisch,
afgemeten, op de maat.
ritmo, m rhythmus, ldank-, dichtmaat.

ritortola
rito, m ritus, kerkge bruik; ri tue~ 1; overgeleverd gebruik; i sacri riti, PI de heiligc
gebruiken der kerk.
ritoccamento, m wederbetasting; retouche,
bijwerking.
ritoccare, I vt weer aanraken, betasten, weer
aanroeren (een gevoelige snaar, een onderwerp); retoucheeren, bijwerken (photo &),
herzien; lastig vallen; verhoogen (prijzen);
II vi weer tcisteren (ziekten, een land);
ritocca a te, de beurt is weer aan U; III
-.."rsi,

vr

zich opdirkeu; IV "'-ITsi,

v.

recipr, elkaar raken, tegen elkaar aanstooten.
ritoccata, t retouche, bijwerking.
ritoccatura, f zie ritoecata.
ritocco, I m retouche, bijwerking; h?rziening,
verbetering; II p pass van ritoccare.
ritogliere, vt weer afnemen; terugnemen;
ontrukken; afleiden (een waterloop).
ritoglimento, m herneming, terugnemillg.
ritondare, vi afronden.
ritorcere, I vt weer draaien; omdraaien; un argo mento, een argument tegen dell
tegenstander keeren, icm. met zijn eigcn
wapellS bestrijden; II ~rsi, vr zich krommen, wringen; zich draaien.

ritorcimento, m omdraaiing, verdraaiing,
vcrwringing.
ritornare, I vt weer omkceren, terugkeeren,
weerkeeren,
terugkomen;
opzwellen
(erwten); rijzen (deeg); weer worden;
_ sano, weer gezond worden; - a (of in)
se, weer tot zichzelf, tot kalmte komen;
_ in uno, op 't zelfde neerkomen; roo-' in sui
suo, zijn schade weer inhalen; van 't
zelfde laken ecn pak geven; II vt tcruggcvcn; beantwoorden (cell groct); terugbrengen; docn terugkccrell, bekceren;
terugzendcn (goederen); in den vorigen
toestand terugbrengen; III ~rsi, vr
terugkeeren.
ritornata, t terugkeer, tcrugkomst; RK sacramcntsprocessie.
ritornello, m J' herhalingsthema; refrein, J'
herhalingsteekell; naspel van het orkest
(na solozang); fig altijd herhaald dculltje.
ritorno, m terugkeer, tcrugkomst, terugreis;
$ retourwissel, geprotesteerde wissel; retourzending; J' refrein; herhalingsthema;
cavalli di _, pi terugkeerendc paarden; della marea, kentering van 't getij; essere
di - , terug zijn (van de reis), juist teruggekomen zijn.
ritOrre, vt zie ritogiiere.
ritorsione, f omdraaiing van iemands argumen tell tegen hcmzelf.
ritorta, t bindrijs, bindtcen; ritorte, pI ketenen, boeien; spezzare Ie sue ritarte, Zijll
ketenen afschudden.
ritorto, p pass van rilorcere.
ritortola, f zie ritorla; (prov) aver piu ritor-

riungere

ritraente
tole ehe jastella, altijd een uitvlucht klaar
hebben, nooit om een smoesje verlegen
zijn.
rltraente, I p pres van ritrarre; II agg gelijkend op, aardend naar, weerspiegelend.
rltrarre, I vt terugtrekken, intrekken, wegtrekken; afwenden (de oogen); uittrekken,
uithalen; winst, voordeel trekken, opbrengen; besluitell, opmaken uit (iemallds
woorden), cen gevolg trekken; afbeelden,
getrouw weergeven, voorstcllen, teekenen;
10 specchio rilrae Ie sembianze, de spiegel
geeft de trekken getrouw weer; ~ in
marmo, ~ in tela, in marmer, op het doek
uitbeelden; 1I vi ~ da qd, gelijkcn op;
aarden naar; III ~rsi, vr zich terugtrekken, terugwijken; zich verhergen; den
moed laten zinken; zich latcn zakken;
afgebeeld, geschilderd worden.
ritrasporre, vi weer verplaatsen, opnieuw
verplanten.
rltratta'blle, agg herroepbaar; opnieuw te
behandelen; af te beeldcn.
rltrattare, I vt opnieuw behandelen; opnieuw
voercn (een proces); afbeclden, portretteeren; uitschilderen; intrekken, herroepen (zijn woord &); II ~rsi, vy zich
laten uitschilderen, zichzelf schilderell;
herroepen, zijn woord terugnemen.
ritrattazlone, / nieuwe behandeling; intrekking, herroeping, terugneming (yan het
vroeger gezegde).
rltrattlno, m miniatuurportret.
ritrattlsta, m (p: ritrattisti), portretschilder.
ritrattlvo, agg schilderene!, bcschrijvene!.
rltratto, I m portret, beel tenis; Jig evenbee1d,
yerpersoonlijking; karakterschcts; opbrengst (v. e. verkoop); ~ /otogratico,
portret, photo; jar ~ di qc, icts te gelde
maken; II p pass (van ritrarre) & agg
teruggenomen; afgebeeld, geschilderd.
rltre'clne, m werpnet; versnellingsinrichting
aan watermolen; andare a ~, bals over
kop in zijn verderf loopen.
ritrlnclare, vt klein snijden, kleine stukjes
afsrrijden.
rltroncare, vt weer afhakken, weer verminken, afsnijden.
ritrosa, f eendekooi; vischfuik; weerbarstig
bosje haar (op 't hoofd 0/ in baard); kromming, bocht; draaikolk.
rltrosa'gglne, rltrosla, / weerspannigheid;
cigenzinnigheid; preutschheid.
ritrosamente, avv weerspannig, met tegenzin; preutsch.
ritroslta, / weerspallnigh:id; preutschh: id.
ritroso, I m nauwe ingang van fuik; muizenval; draaikolk; II agg teruggaand, naar
achteren gekecrd; stug, weerspannig,cigenzinnig, preutsch; acque ritrose, pi draaiende, onstuimige wateren; a "'-', achtcrwaarts, omgekeerd, achterstevoren, ver-

keerd; cava/care a ~, omgekeerd te paard
zitten; mettere una parola a ~, een woore!
vcrkeerd verstaan; a ~ della corrente,
tegen den stroom ill.
rltrova 'bile, agg weer terug te vinden.
rltrovamento, m ontdekking, vinding, terugvinding.
rltrovare, I vt terugvinden; doorzoekcn, nagaall; aantreff,n, ontmoctcn; fig herkcnnen; ontdekken, uitvindcn; ~ Ie costa Ie ad
uno, F iem. geducht afranselcn; ~ Ie idee
d' uno scritto, dE'n gedachtengang van een
werk uitvinden, nagaan; ~ Ie arme di qd,
iemands voctsporen, gangen nagaan; ~
Ie orme proprie, op zijn schredcn terngkeeren; non ~ pit, qd, icm. niet meer herkennen; II ~rsi, vr erbij zijn, ooggetuigc
zijn, zich bevinden; ergens zijn; blijken
te zijn; F hebben, bezitten; ~ a qc, I
ergens bij tegenwoordig zijn; 2 tot iets
gcraken, in 't bezit komen vall iets; non
mi ci ritrovai, ik was er niet bij; mi son
ritrovato a vedere questo miracolo, ik heb
bet wonder mee aanschouwd; ~rsi in un
I"ogo, zich (toevallig) ergcns bevindpu;
non ~rsi (in qc), er niet uit kunncn komen; queste notizie si ritrovavano verc, deze
berichten bleken waar te zijn.
rltrovata, f zie ritrovamento.
rltrovato, m uitvinding, ontdekking, vOlldst;
uitvluchtjc; che bel ~! wat een mooi uitvluchtje!
ritrovo, m gezellige bijecnkomst, gezelschap;
vereenigingslokaal.
rltta, j rechterhand (meestal destra).
rlttamente, avv zie dirittamente.
rltto, I m stut, steun; kram; rechterkant;
voorzijde (v. medaille); da ~ e da rovescio,
van allc kantcn; (prov) ogni ~ ha il.~suo
rovescw, elke medaille heeft haar keerzlJde;
II agg omhoog, rechtop, overeind, recht;
loodrecht; capelli ritti, pi overeindstaande
harcn; star -.,;, overeind staan, staan; vast;
onwrikbaar staan; il ministero non sta
pii/, ~, het ministerie wankc1t; per ~,
loodrecht; (prov) ognun ehe ~ PUG cadere,
wie staat zie toe dat hij niet valle; III avv
rechtuit, rcchttoe rechtaan; rechtop.
rlttorovescio, avv avercchts, verkeerd, tegcn
den draad in.
rituale, I m ritnaal, kerkclijk ceremonieboek;
ri tueeI, de gezamenlijke ceremonien; II
agg ritucel, volgens kcrkgebrnik, gebruikelijk.
rituallsta, m schrijver over kcrkgebrniken;
kenner der kerkcercmoni en in Engeland.
rltuffare, vt weer in-, onderdompelen.
rlturare, vt weer dichtstoppcn, weer stoppcn
(gatcn).
rlu'ngere, I vt opnieuw zalven; II ~ysi, vr
zich zalven; zijn toestand wat verbetercn;
zijn beurs, kas stijven.
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riunione
rlunlone, t hcreeniging, wederverbinding;
vereeniging, samenkomst; ~ dell' amicizia, vemieuwing der vriendschap; ,....,
della lerita, het dichtgaan der wond.
riunire, I vt hereenigen, weer samcnvoegen;
toenaaien, toeplakken, heelen (wonden);
verzocnen; gladstrijken (de haren); ,....,
un cavallo, een paard in elkaar zetten; II
--rsi, vr zich hereenigen, zich weer samenvoegen; zich verzoenen.
riunitivo, agg hereenigend, weer verbindend;
l' hechtend, heelend; impiastro ~, hechtpleister.
riunto, p pass van riungere.
riusare, I vt weer gebruiken; II vi weer in
gebruik, weer in de mode komen.
rfuscl'bne, agg gemakkelijk uitvoerbaar, wat
licht kan slagen.
riuscimento, m 't welslagen, gelukken.
riuscire, vi 1 weer uitgaan; uitzien, uitkomell op; terecht, teland komen, uitloopen op; neerkomen op; uitvallen; afloopen; gelukken, slagen; blijken te zijn;
zich toonen; voorkomen; tutto gli riesce,
alles gelukt hem, loopt hem mee; non si
capisce piit dove vuol --, men weet niet
meer waar hij heen wil (met zijn woorden),
wat zijn bedoeling is; -- bene, goed uitvallen; non /'""'oJ, mislukken; non ci riusci,
't gelukte hem niet; mi riesce strano, 't
komt mij vreemd voor; -- vano, nutteloos
blijken, tevergeefsch zijn; ~ a lieto line,
een goed einde nemen; ~ da nulla, op
niets uitloopen; ~ di gusto, naar den zin,
den smaak uitvallen; ~ d' onore, d' utile,
tot eer, tot nut strekken; -- in qc, ergens
in slagen.
riuscita, I gelukkige uitslag, goede afloop;
uj tgang; ui tweg, redmiddel; la non,...., di
qe, het mislukken, slecht afloopen van
iets; aver la ,...., in ... , ui tkomen op; ui tzien
op; non aver ,...." geen uitgang hebben
(doodloopende straat); far buona (cattiva)
,...." goed (slecht) blijken te zijn; de proef
goed (slecht) doorstaan; een goede
(slechte) uitwerking hebben; non trovar
una ,...." geen uitweg vinden.
riuscito, p pass (v. riuscire & agg) gelukt, geslaagd, goed afgeloopen.
riva, f oever; kust; oord, streek; doel, einddoel; ,...., ~, avv langs den oever, langs de
kust; uscir a (of alia) ,...." landen.
rivaccinare, vt revaccineeren, opnieuw inenten.
I rivale, I m mededinger, medeminnaar; II
agg mededingcnd, wedijverend, concurreerend.
2 rivale, agg rete ,...." oevernet.
rivaleggiare, vi wedijveren, mcdedingen.
rivalersi, vr zich weer bedienen (van iets,
di qc); ,....,rsi con qd, zich door iem. latcn
teruggcven, wat hij ons schul dig is; ,....,rsi

riverbero
delle spese, $ zich schadeloosstellen, zich
doen betalen.
rivalita, t wedijver, mcdedinging; naijver.
rivalsa, f $ herwissel.
rivangare, vt weer opgraven; fig weer oprakelen (het verledcne).
rived ere, vt wederzien, terugzien; nog eens
zien; doorzien, nazien, corrigeeren (drukproeven); X inspecteeren (troepen); onderzoeken, visiteeren; ~ i conti, de rekcningen nazien; ,...., i conti a qd, iem. de les
lezen; ,...., il pelo a qd, iem. den mantel ui tuitvegen; a rivederci, a rivederla, tot weerziens; (prov) a Lucca ti rividi, I die zal je
niet meer weerzien; 2 dat· kan je net gelooven! mandare a Dio riveggo, iem. in zijn
verderf storten, naar cen plaats zenden,
vanwaar hij niet meer tcrugkeert.
rlveditore, m controleur der rekeningen,
revisor; wolnopper.
riveditura, f het nazien, revisie; het noppell,
zuiveren van wol.
riveduta, f het nazien, revisie, hcrziening.
rivelare, I vt onthullen, openbaren; openbaar
maken, te kennen geven; questo lavoro
rivela I' artista grande, aan di t werk herkent men cen groot kunstenaar; II ,....,rsi,
vr zich doen kennen, zich openbaren.
rivelativo, agg onthullend, openbarend.
rivelatore, m openbaarder, onthuller.
rivelazione, f onthuIling, openbaarmaking;
Openbaring.
rivellino, m X ravelijn, halve maan.
rlve'ndere, vt wederverkoopen; in 't klein
verkoopen; ,...., uno, F iem. de baas zijn,
iem. overtreffcn; ne ho da ,...." ik heb er
van te koop, ik heb er te veel van.
rivendicare, vi wederom wreken; terugeischen, opeischen, aanspraak maken op;
-- I' onore proprio, zijn eer verdcdigen;
~ I' onore di qd, voor iemands eer opkomcn.
rivendicazione, f opeisching, tcrugeisching,
cisch.
rive'ndita, I wederverkoop; kleinhandel;
slijterij;· -- di sali e tabacchi, zout- en
tabakswinkel (van de regie).
rivenditore, m --ora, ,.....,trice, f wederverkooper, -ster, kleinhandelaar, winkelier; ~
di mobili, tweedehandsch meubelhandclaar.
rivendu'gliolo, m kramer, venter, kleinhaudelaar.
riven ire, vi weer komen; tcrugkolllen; voortkomen, voortspruiten; ~ in sc, weer tot
zich zelf komen.
riverberamento, m tcrugkaatsing (v. licht,
warmte).
riverberare, I vt terugkaatscn, terugstralen;
II vi & ,....,rsi, vr teruggekaatst worden.
riverberato'io, m reverbeerovcn, vlamoven.
riverbero, m terugstraIing, terugkaatsillg;

riverente
uitstraling (inz. van warmte); metalen
spiegel (om lamplicht terug te kaatsen).
riverente, agg eerbiedig; onderdanig; servitore ,..." (onder brieven) onderdanige,
dienstwillige dienaar.
riverentemente, avv onderdanig, eerbiedig.
riverenza, f eerbied, eerbiedig ontzag; eerbiedbetuiging; eerbiedige houding; buiging; compliment; profonda,..." diepe Quiging; lar una ,..., (a qd), een buiging (voor
iem.) maken; lar riverenze, knikkebollen
(v. d. slaap); con""',metalleneerbied,met
(uw) verlof.
riverenziale, agg vol eerbied.
riverenzona, f overdreven diepe buiging.
riverire, vt eeren, hoogachten, in eere houden; zijn opwachting maken; sono stato a
riverirla, ik heb haar mijn opwachting gemaakt; 10 riverisca in mio nome, groet
hem namens mij; la riverisco, ik groet 11,
bied u mijn groeten aan; riveriscemelo, die
kan me gestolen worden.
riverito, p pass & agg geacht, gezien, geeerbiedigd; mio ,..., Signore, mijn beste,
waarde Reer; reverito (Signor N.), uw
onderdanige dienaar (Mijnheer N.).
riversare, I vt weer uitschudden, uitgieten;
uitschudden, uitgieten; omgooien, ondersteboven gooien; ,..., la colpa (Ia broda)
addosso a qd, de schuld op iem. gooien,
schuiven; II vi overloopen (vaten); III
-rsi, vr uitstroomen, zich uitstorten
(over); ,...,rsi sopra un paese, een land overstroomen (de vijand).
riversi'bile, agg '" terugvallend, terugkeerend; overdraagbaar; omkeerbaar.
riversione, m '" t~rugkeer, terugvalling
(van een goed aan den landsheer); overgang, overdraging.
riverso, I p pass (v. rivertere) & agg op den
rug liggend, omgekeerd; arco ,..." boog
met kromming naar bene den; cadere - ,
achterover-, op den rug vallen; II sost m
het overloopen, overstroomen; rugzijde;
colpo <it: ,..." slag met de omgekeerde hand.
rlvertere, vt omkeeren, omwenden; afleiden
(v. d. weg).
rivestimento, m bekleeding; bekleedingsmuur, Sch03iing; wederaankleeding.
rives tire, I vt weder aankleeden; bekleeden,
van kleeding voorzien; bekleeden (met
graszoden, steenen, vlechtwerk &); met
boomen, bosschen beplanten (een berghelling, een terrein); weer in een orde opnemen; ,..., qd di un uttizio, iem. met een
ambt bekleeden; II ""'rsi, vr zich weer
aankleeden; zich verkleeden; zijn beste
kleeren aantrekken, zich fraaier kleeden;
opnieuw met bosschen, boomen begroeid
worden.
riviera, I zeekust, kuststreek, strand; kust;
® rivier; sloot (als hindemis bij wedren);

rivoltare
uomo da bosco e da -, iern. die voor aIles
te gebruiken is.

rivi'ncere, vt opnieuw overwinnen; terugwinnen (het verlorene).

rivi'ncita, I herovering; terugwinst, revanche (in 't spell; fig weerwraak; dare
la ,..., a qd, iem. revanche (gelegenheid om
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zijn verlies terug te winnpn) geven.

rivisltare, t·t opnieuw bezoeken, een tegenbezoek brengen.
~ revue, wapenschouwing; onderzoek, 't nazien, revisiej visi ..
tatie; overzicht in couranten; tijdschrift;
- finanziaria, financieel overzicht; ,...,
teatrale, tooneelverslag; passar la ,..." de
revue passeeren.
rivi'vere, vi herleven, weer levend worden;
weer opleven; fig voortleven; il padre
rivive nei figli, de vader leeft in de kinderen voort; far ~, weer in 't leven roepen;
weer doen herleven, doen opleven.
rivivificare, vt doen herleven, verlevendigen.
rivo, m beek, riviertje; fig stroom; rivi de
sanglte, PI stroomen bloeds.
rivocare, & zie revocare &.
rivolare, vi weer vliegen; terugvliegen; fig
zweven.
rivolere, vt opnieuw willen; terugverlangen.
rivoletto, m beekje.
rivolgere, I vt omdraaien; afwenden; draaien,
wenden, richten; omwerken (graan, den
grond); omkeeren, op de andere zijde
leggen; omverwerpen (den staat); ,...., gli.
occhi a un luogo, de oogen ergens heen
wenden; ,..., la persona, zich omdraaien,
zich omkeeren; ,..., la spada contro di se,
het zwaard tegen zich zelf richten; ,..., da
qc, iets ontraden, van iets afbrengim; ,...,
qc in bene, in male, iets ten goede, ten
kwade wenden, keeren; ,..., qc in mente,
iets overdenken, overwegen; ,..., in qc, in
iets veranderen; volgere e ,...., qd, iem. naar
zijn pijpen doen dansen; II ,""",si, vr zich
omdraaien, omkeeren; zich wenden; omslaan, kantelen; kenteren; fig van gedachten, van meening veranderen; ,...,,.si
a qd zich tot iem. wenden, het woord tot
iem. richten; 10 stomaco mi si rivolge, de
maag begint me te draaien, ik word
misselijk.
rivolgimento, m omdraaiing, wenteling, omkeering; ommekeer, verandering; omloop
(v. tijd); omloopstijd; row dello stomaco,
misselijkheid.
® ri'volo, m beekje.
rivolta, I omdraaiing, wending; kromming
(v. weg, rivier); omslag, opslag (aan kleeren); ommekeer, wisseling (der fortuin);
opstand, oproer.
rivoltamento, m omkeering, omwending.
rlvoltare, I vt omdraaien, omkeeren; omslaan; opvangen (een hoUend dier); tegell-

rivista, I wederzien;
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rodere

rivoltata
staan, doen walgen; '" un abito, een jas
keeren; ~ 10 stomaco, doen walgcn; het
hart, het gemocd in opstand brengen; II
~rsi, vr zich omdraaicn, omkeeren; in
opstand komen; plotseling opsteken,
(storm).
rlvoltata, I omkeering, omdraaiing.
rivoltato, p pass & agg omgekeerd; gekeerd
(kleedingstuk); opgeslagen (jaskraag);
verloopen, verleden (tijd).
rivoltelIa, I revolver.
rivolto, I p pass van rivolgere; II sost m inslag, ingeslagen gedeelte; ,....., del vento,
het omslaan van den wind.
rivoltolare, I vt weg-, voortrollen; 't onderste
boven keeren, overhoop gooien; II ,.....,rsi,
vr rollen, wegrollen.
rivoltollo, m voortdurcnd gero!, gewentel.
rivoltolone, m rondwenteling, 't omwentelen, rondwentelen (in bed); il cuore la un
,....." mijn hart staat stil (van vrees, schrik).
rlvoltoso, I agg opl'oerig; II sost m oproerling.
rlvoluzionare, vt in opstand brengen, een
omwenteling teweegbrengen.
rlvoluziona'rlo, I agg revolutionnair, omwentelingsgezind; II sost m revolutionnair, omwentelingsgezinde.
rivoluzione, I omwentelingO, revolutie; ronddraaiing, omdraaiing; omloop.
rlvotare, vt & vi opnieuw stemmen.
rivulsione, I
afleiding (van lichaamsvochten).
rizilfago, agg (& sost m) worteletend (dier).
rlzilforo, m ~ rhizophoor, wortelboom,
mangrove.
rizoma, I It: (Pi: rizomi) wortelstok.
rlzopodl, m pi wortelpootigen.
rlzzare, I vt opheffen, oprichten; opzetten;
rechtop zetten, op zijn beenen zetten;
loodrecht oprichten; recht rich ten 01
buigen; hijschen (vlag); bouwen, oprichten (gebouwen); $ vastsjorren; ,....., una
bottega, een winkel beginnen, opzettcn;
,....., un palo, een paal in den grond slaan; II
,.....,rsi, -vr zich oprichten, opstaan, gaan
staan; stijf worden; te berge rijzen (de
haren).
rizze, I pi $ sjortouwen.
rlzzone, m $ sloepanker, dreganker.
roano, m roodschimmel.
rob, m diksap; dik vruchtensap.
roba, I (oorspronkelijk: krijgsbuit, roof)
waren; goederen; zaken, plunje, goed,j
have, bezitting, eigendom; eetwaren,
stof, laken; lig > geestesproducten, prulwerk; zootje; ,....., andante, $ courant goed;
,...., da chiodi, minderwaardig goed, waar
van de slechtste kwaliteit, uitschot;,.....,
da estate, landbouwproducten van den
nazomer (boonen, mals); ,....., da inverno,
winterstof, wintergoed; ~ smessa, $ uitschot; '-' di sotto banco, uitgezochte waar;
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,...., da strapazzo, sterk duurzaam goed;
,...., da vivere, levensmiddelen, proviand;
bisogna rispettare la ~ altrui, men moet
cens anders ei gendom cerbiedigen; compra
sempre ,....., cattiva, zij koopt altijd slecht
goed, slechte waar; lar ~ sull' acqua, uit
allcs voordeel trekken; ache,....., e questa?
wat is dat voor een prulwerk; questa e
proprio,....., sua, dat is zeker zijn werk!
roba'ccla, I slechte waar, bocht; lig gemecn
yolk, tuig; gemeen wijf.
ro'bbia, I l meekrap.
Roberto, m Robert.
rob etta, I slechte waar, waarddoos goed.
robi'glia, I It: voederwikke.
robl'nia, I l (onechte) acacia.
robo, m It: harde tarwe.
robone, m OJ tabberd, toga.
robu'cela, I slechte waar, bocht; gemecn
yolk, tuig.
robustamente, avv sterk, krachtig, forse";
pensare ,....." helder, gczond denken.
robustezza, I kracht, sterkte, stevigheicl.
robusto, agg krachtig, robuust, sterk, stevig,
gespierd; pittig, kernachtig (stijl).
roca'ggine, I heeschheid.
rocca, I rotsvesting, bergvesting, burcht; ®
rots;,...., del cammino, dakschoorsteen;
cristallo di,....." bergkristal; lar del cuor ,.....,
zich een riem onder 't hart steken.
rocca, I spinrokken.
roccetto, m zie 2 rocchetto.
rocchella, I groote spoel; spil van windas;
trommel in uurwerk.
rocchettlno, m kleine spoel; garenklosje.
I rocchetto, m ~ spoel; echappement van
een horloge (anker, uurwerk); garenklos.
2 rocchetto, m Rl( rochet, kort koorhemd
(v. bisschop, abt &).
rocchiO, m cilindervormig blok (hout 01
steen), rol; worst, saucijs; rist gedroogde
vijgen; rocchi, pl pijpkrullen; ,..... di denari,
rolletje geld; ,....., di voce, sterke stem,
stentorstem; lar rocchi,instukkenhakken.
roc cia, I I rots; rotswand; 2 yuil, korst vuil;
tandsteen.
roccioso, agg I rotsachtig, steenachtig; 2
vuil.
rocco, m I kasteel (in 't schaakspel); 2 bisschopsstaf, kromstaf.
rochezza, I heeschheid.
roco, agg heesch, schor; fig dof, niet zuiver.
rococo, I m rococostijl, rococotijdperk; II
agg rococo.
Rodano, m Rhone.
ro'dere, I vt afknagen, beknagen; afvreten;
stukbijten, stukknagen (motten het laken); (Scherz) eten, bikken; bijten, bran~
den, in-, wegvreten; lig verbitteren; ogg~
non c'e nulla da,....." vandaag is er niets te
eten; questa mi rode, dat zit me dwars, dat
hindert mij; pigliare a ,.." un osso, een
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Rodi

romito

mqeilijke, ohdankbare taak op zich nemen; zie ook chiavistello, Irmo; II ""1'si, VI'
zichzelf opvreten, vergaan van nijd,
woede; -rsi Ie unghie, op zijn nagels
bijten; III (v reeipr) ""1'si i basti t' un
t' altra, elk. schade en schande berokkenen, kwaad met kwaad vergelden.
Rildl, m Rhodus; Cavalieri di - , Johanrodlmento, m geknaag.
[niter ridders.
rildlo, I mrhodium (metaaJ); lIagg Rhodisch,
van Rhodus; radiee rodia, rozenhout.
rodlo, m aanhoudend geknaag.
rodltore, I m knager; eter; II agg knagend.
rododendro, m ~ rhododendron, alpenroosje.
rodomontata, I pocherij, snoeverij.
rodomonte, m pocher, snoever, bluffer.
rodomontesco, agg bluffend, grootsprekcnd.
Rodrigo, m Rodrigo, Roderik.
.
rogantlno, m persoon uit 't Ital. volkstheater, kleine bluffer met kromme beenen, die als 't er op aankomt niets .durft.
rogare, I vt &'1 opstellen (notarieele acten &);
II ""1'si, vr notarieel bekrachtigd worden;
F bIuffen, pochen.
rogatilrlo, agg!'t rogatoir, aanzoekend, verzoekend, op verzoek ingesteld (onderzoek).
rogazlonl, I pi de Kruisdagen; gebeden om
zegen over de veldvruchten (de drie dagen
voor HemeIvaartsdag).
ro'gglo, agg roestbruin, rossig; fig brandcnd,
vurig; mela roggia, Iederappel.
rilgito, m !'t 't opmaken van een notariec1e
acte; rogiti, pl bevoegdheid, volmacht om
notarieele acten op te maken.
rogna, I
schurft; ~ boomschurft; grattar
la ~ a qd, iem. afranselen.
rognonata, f nierstuk.
rogrione, m nier (v. geslacht dier).
rognoso, I agg schurftig; II sost m schurftige,
schurftlijder.
rilgo, m brandstapel; lig dood.
rogo, m ~ dauwbraam.
rolllo, m J,. het rollen, stampen v. e. schip.
Roma, I Rome; il bel di ....." achterste; ....., non
lu latta in un giorno, Rome werd niet in
een dag gebouwd; (prov) promettere '" e
toma, gouden bergen beIoven.
Romagna, I Romagna (Iandstreek tusschen
Appenijnen en Adriatische Zee).
Romagnuulo, m bewoner der Romagna.
romagnuillo, m grove, ongeverfde wol.
romanamente, romanescamente, avv Romeinsch; in goed Latijn.
romanesco, I agg Romeinsch; II sost m Romeinsch dialect; in pretto ....." in zuiver
Romeinsch dialect.
Romanl'a, I III Thracie.
roma'nlco, agg Romaansch (taaI, bouwstijl).
romanlsmo, m Romeinsch taaJeigen; romanisme, R.K. leerstelsel.

r

ITALIAANSCH.

romanista, m kenner vah het Rom. recht;
van de Romaansche talen.
I

romano, m versehuifbaar gewicht aan
unster
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bascule.

romano, I agg Romeinsch; Roomsch; Ro"
maansch; chiesa ramana, R.K. kerk; eortt!
romana, 't pauseJijke hof; numeri romani,
PI Romeinsche cijfers; por-para romana, het
purper, kardinaalswaarrlighpid; .<tile ....."
L:>. Romaansche stijl; II sost m Romein.
romanticamente, avv romantisch.
romanticherla, I > romantisch gedoe, ge2

dweep.

romanticlsmo, m romantiek.
roma'ntico, I agg romantisch; F romanesk,
overdreven, dweepend; II sost m romanschrijver; romanticus, romantisch schrijver 01 dichter; F roman tisch aangelegd
persoon, dweeper, fantast.
romanza, I J romance.
romanza'cclo, m slechte roman, prulroman.
romanzeggiare, I vi romans schrijven, iIl
romantischen zin schrijven; II vt tot eeIl
roman maken, in een roman verwerken.
romanzescamente, avv romanzesco, agg romanachtig, romanesk, roman tisch; poeti
romanzesehi del media evo, pi dichters van
middeleeuwsche ridderromans.
romanzetto, 1n korte roman; lig wedsel van
Ieugens, verzinseIs.
romanzlere, m romanschrijver.
I romanzo, m ridden'oman, middeleeuwsch
heIdenepos; roman; ....., storieo, geschiedkundige roman.
2 romanzo, agg Romaansch; lingue romanze,
pi Romaansche talen.
romba, I I slinger; 2 geruisch, gesuis (v. d.
wind, in de ooren), gegons.
rombare, vi ruischen, suizen; brommen,
gonzen.
rombazzo, m geruisch, gegons, gekraak,
gedreun, geraas.
ro'mblco, agg ruitvormig.
I rombo, m gegons (v. bijen); geruisch, geraas; lar ....." om iem. heendraaien.
2 rombo, m ruit; ££j tarbot.
3 rombo, m J,. kompasstreek, windstreek.
romboedro, m rhombocder, lichaam met zes
ruitvormige vIakk€n.
romboldale, agg ruitvormig.
romb6ide, m scheefhoekig paralJelJogram;
(Anat) rugspier.
ro'mbola, I slinger.
rombolare, vt slingeren.
ro'mbolo, m draaisprong, pirouette.
rOmeo, m III pel grim naar Rome, bedevaartganger.
ro'mlce, m ~ veldzuring.
romlta'gglo, m kluizenaarswoning; kIuis.
romito, I m kluizenaar, hermiet; II agg eenzaam, verlaten, teruggetrokken; afgelegen, woestj ....., in Sf, in zich zeIt gekeerd.
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rosa

romi torio
romltorlo, m kluizcnaarswoning, kluis; eenzame plaats.
Ro'molo, m Romulus.
romore, m zie rumore.
ro'mpere, I vt verbreken, breken; stuk maken; stukslaan, inslaan; verwoesten, vernietigen, opbreken, onbegaanbaar maken
(straten, wegen); verslaan, een nederlaag
toebrengen; afbreken; doorbreken (dijken); verbreken (vriendschap, het stilzwijgen); afschudden (boden); overtrcden
(wetten &); (assai.) uit zijn bedding, buiten zijn oevers treden (rivier); omwoelen,
omploegen (den grond); ~ il coniine, zonder verlof cen aangewezen woonplaats
verlaten 01 uit ballingschap terugkeeren;
'" il_ digiuno, de vastcn verbreken, niet
meer in acht ncmen; ~ Ie lile, X de gelederell vcrbreken; ~ la lalla, door de
menigtc heenbreken; ~ la guerra, den
oorlog vcrklarcn, beginnen; ~ un' impresa, cen onderneming verijdelen; ~
l' incantesimo, F iemands plannen verijdelen, een streep door zijn rekening
halen; ~rla can qd, met iem. breken;~ la
parola in bocca, iem. plotseling in de redc
vallen; ~ ponti, bruggen afbreken, vernielen; ~ proponimento, van plan veranderen; essere rotti, verslagen worden, de
nederlaag lijden; II vi uitbreken (in geween, gejammcr); ~ in mare, schipbreuk
Hjden; III ~rsi, vr breken, in stukken
gaan; in scherven, in puin vallen; uiteenbars ten; een breuk krijgell; omslaan (het
weer); uitbreken, uitbarsten, uitstroomen; opvliegpn, zijn toorn den vrijen loop
laten; X afbreken (in sectien); ~rsi con
qd, tnet ieul. breken; ~rsi una gamba, een
been breken; guarda che non ti si rompa,
pas op dat gij het niet breckt; 10 stomaco
si ruppe, hij begon te braken; it tempo si
1'0mpe, het weer slaat om; (prov) chi
rompe, paga, wie zijn billen brandt moet
op de blaren zitten.
l'ompe'vole, agg breekbaar.
l'ompicapo, m indecl rustverstoorder; zaak,
persoon die veel hoofdbrekens bezorgt.
l'omplcolIo, m gevaarlijk mensch; gevaarlijke, halsbrekende plaats; gewaagde onderneming; a ~, hals over kop.
l'ompighia'ccio, m indecl ~ ijsbreker.
I'ompimento, m 't breken, stukbreken; 't
lastigvallen, breuk; vcrstoring; ~ di capo
hOofdbreken, verveling; rustverstoorder;
~ di lede, woordbreuk; ~ di pace, vredeI'ompionde, m indecl. golfbreker.
[breuk.
romplsca'tole, m indecllastig persoon; spelbreker.
rompistlvall, m indecl rustverstoorder; lastig
mensch.
rompitura, I zie rottura.
ronca, I zie ronco/a.

ron care, vi wi eden; uitdunnen (boomen).
ronehetto, m klein snoeimes.
ro'nehio, m knoest, uitwas; puist.
ronehlone, m groot houtblok, rotsblok.
ronchioso, ronehiuto, agg oneffen, hobbelig,
steenig; knoestig, vol uitwassen.
roneigliare, vt met den (boots)haak pakken.
roncl'glio, m haak, bootshaak.
ronco, m slop, blinde straat; zie ook roncone;
essere nel '-', geen uitweg weten.
ro'neola, I krom snocimes, sikkc1; spies met
sikkelvormige punt.
roneolare, vt met het snoeimes uitdunnen.
ro'neolo, m zaksnoeimes.
roneone, m groot snoeimes; wiedijzer, wiedmes.
ronda, I ~ ronde; andare in ~, rOlldzwerven,
ronddo1cn.
ronda'eeia, m to rondas, klein rond schild.
ro'ndlne, I ~ zwaluw; ~ di mare, ~ zeezwaluoV, stern; ~ vlicgC'udc zcehaan;
montana, ~ rotszwaluw; pesce~, SJ vliegende zeehaan; a coda di ~, zwaluwstaartvormig; (prov) una ~ non fa primavera, een zwaluw maakt geen lente.
rondlnlno, I m ~ jonge zwaluw; II (agg) lico
~, zeer malsche, vrocge vijg.
rondo, m J' rondo; rondeel, rondezang, zangstuk met refrein; rond plcin.
rondone, m ~ gicrzwaluw, torenzwaluw; F
. straatslijper, meisjesnalooper; andare di
"', goed uitvaIlen, goed gaan (zonder
moeite).
ro'nfa, f roem (in 't kaartspcl).
ronfare, ronfiare, vi snurken, snorken.
ronne, m een der 3 afkortingsteekens aan
't eind van 't oude alphabet (&, c en r');
dall 'a lino al '-', van A tot Z.
ronzamento, m gegons, gebrom.
.
ronzare, vi gonzcu, bromrnen, snorren; tuiten (van de ooren); fluiten, suizen. (v.
kogcls, pijlen); om iem. heendraalen,
heenfladderen.
Ronzlnante, m R03sinante, knol (paard).
ronzlno, m oud mager paardje, kIlo!.
ronzio, m gegons; gesuis, getuit (v. d. oor~n).
ronzone, m groot paard; hengst; bromvheg.
rorastro, m ~ 500rt witte wijndruif.
rilrido, agg bedauwd.
rosa, I jeuk (op de huid); door 't water
uitgespoelde plaats.
.. .
rosa, I ~ roos; J' klankgat (aan stnjkmstrument); rozet, kokarde; roode vlek op
huid, zuigvlek; 6. rozet; ~ roosje (diamanti; X voordrachtslijst (der .bevorde~
ringen); ~ borracc';na, mosroos; color (d»
~J rooskleurig, rose; essenzadirose,rozen~
olie; legno di ~, rozenhout; ~ d' ogn~
mese, maandroos; Pasqua di rose, Pinksteren; ~ salvatica, wilde 01 klimroos; ~
tea, theeroos; ,...., dei venti, windroos; jar

o
o
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rotatorio

rosacee
la - , een groote spreiding hebben (jachthagel); se son rose, fioriranno, als 't rozen
zijn zullen ze weI bloeien, de uitslag zal
het weI leeren wat er van aan is; (prov)
non v' e '" senza spine, gcen roos zonder
doornen.
rosa'cee, f pl ~ rOO8achtigen, rosaccccn.
rosa'ceo, agg rOO8klcurig, rozcrood; gotta
rosacea, 1: roode huiduitslal(.
rosa'io, m ~ rozestruik, rozelaar; rozenRosalia, f Rosalie.
[haag.
rosa 'rio, m RK rozenkrans, rozenhocdje;
dire, recitare il ,..." den rozenkrans bidden.
rosato, agg rozen-; acqua rosata, rozenwater;
olio - , rozenolie; Pasqua rosaia, Pinkstcrcn.
rosbiffe, m roastbcef, gebradcn rundvleesch.
rosellina, f ~ I kraagroos; 2 blocm van den
ranonkel.
rilseo, agg rOO8kleurig, rose.
roseola, f T roode hond.
roseto, m rozentuin, rozengaardc.
rosetta, . f rOO8je; rozet; roosjesdiamant;
hoefmes, hoefruimrr; bles (op voorhoofd
rosicantl, m pl knaagdierE'n. [van paard).
roslcare, vi knagen, afknagen, knabbelen;
eten; (prov) chi non risica non rosica, wic
niet waagt, die niet wint.
roslcatura, f het knagen, beknagen; afgcknaagdc pIck.
rosicchiare, vt cen wdnig afknagen, opknabbelen.
rosicchio, m voortdur('ml geknabbel.
rosl'cchlo, rosi'cchiolo, m broodkorstje,
stukje overgeblevcn brood.
roslgnillo, rosignuillo, m l! nachtcgaal.
rosmarino, m ~ rozemarijn.
roso, p pass van roderc.
rilso, m roz('stok, rozenplant.
rosola'ccio,m ~ klaproos; (Scherz) kokarde.
rosolare, vt bruin braden, rOO8teren; ,..., qd,
F iem. zwart maken, kwaad van hem
rosolia, f T mazelen.
[spreken.
rosillio, m rozenbrandewijn, soort likeur.
rilsolo, m het bruin braden, rOO8teren (van
vleesch); mooie bruine kleur van gebraden vleesch; F scheldpartij, ruzie, standje.
rosone, m groote rOO8; .Co. rozet; vignet, slotversiering.
rilspo, m pad (dier); fig bokkig, onaangenaam mensch.
rossastro, agg roodachtig, rossig.
rosseggiare, vi roodachtig, rossig zijn, naar
't rossige zweemen.
rossellino, I agg roodachtig; lichi rossellini,
pl vijgen met rood vleesch; II sost m ~
800rt olijf met langwerpige, roodachtige
vruchten.
rossello, I agg zie rossellino I; II sost m roode
vlek op de wangen (van koortslijders &).
rossetto, I agg roodachtig; II sost m rouge,
rood (blanketsel).

rossezza, f roodheid, roode kleur.
rossi'cclo, agg roodachtig; bruin (v. d. huid).
rossigno, agg met cen rooden glans, naar
rood zweemcnd.

rosso, I agg rood; ,..., di chermisi, karmozijnrood; _ fiammeggia111e, vuurrood; pelli
rosse, pl roodhuiden; diventar ,..." rood
worden, blozen; II sost m rood, roode
kleur, roode verl; roorle stof; roodharige;
fig roode (in de politick); ,..., d·i terra,
roode oker; roodaarde; ,..., d' uovo, eidooier.
ro'ssola, f ~ satcrstoel, soort ectbare paddenstoel.
rossore, m roode klcur, schaamrood; rossori,
pl roode vlekken (op de huid); roodachtige wolken; aver il "', blozen, zich schamen; non aver ,..." geen schaamte kennen.
rilsta, f klein halfrond vC'nster boven de
deur, bovenlicht; h(·t geraamte (ijzerwcrk) daarvoor; waaicr van (bebladerde)
takken; kuil om kastanjcboomen om 't
rcgenwatcr op tc vangen; far la ,..." pronken (v. pauwcn).
.
rosta'io, m (Pi: rostai) waaicrmaker, waalCrkoopman.
rosticceria, f gaarkeuken; winkel van gcbraden vleesch en visch.
.
rosticciere, m gaarkeukenhouder; verkoopcr
van gebraden vlecsch- en vischwaren.
rosti'ccio, m ijzcrslak; droge kalk;figmager,
uitgedroogd pcrsoon.
rostrale, agg OJ met schecpssnebben versierd; co-rona _, scheepskrans (belooning
voor wie 't eerst een vijandelijk schip
beklom).
rostrato, agg gesnaveld; met een snavel,
scheepssnebbe voorzien; nave rostrata, .,t,.
ramschip; zie rostrale.
rilstri, m Pl OJ redenaarstribune (op het
forum te Rome.
rilstro, m snavel (v. vogel); snavelvormig
aanhangsel; OJ schcepssnebbe; ~ ram
(v. e. schip).
rosume, m overgcblevcn vocder in de ruif.
rilta, f zie ruota.
rota'bile, I agg bcrijdbaar; strada ,..." rijweg;
II sost m voertuig.
rotacismo, m verkeerde uitspraak der r.
rota'ia, f karrespoor, radspoor; spoor, stel
rails (v. spoorbaan); strada a una sola, a
doppia "", enkel-, dubbelsporige spoorbaan.
rotamento, m ronddraaiing, omwenteling.
rotare, I vt in een kring rondzwaaien (h~t
zwaard); radbraken; II vi & -rsi, vr 1Il
een kring ronddraaien; ro11en.
rotata, f stoot, schok met een wagenrad.
rotatorii, m pl raderdiertjes.
rotatilrio, agg draaiend, draai-, kring-; moto
,..." kringloop; muscolo,..." rolspier (v. oog
01 heup).

rotazione
rotazlone, 1 ronddraaiing; omwenteling,
omloop; aswcnteling; wisselbouw.
roteare, vt zie rotare; ook: pronken (van
pauwen).
rotella, 1 radje, wieltje, rolletje; schijfje;
knieschijf; III klein, rond schild; ,.....- di
cioccolato, flikje.
rotolamento, m het voort-, wegrollen.
rotolare, I vt voort-, wegrollen, oprollen; ,...,
Ie scale, van de trappen vallen; II ","""si, vr
rondrollen, rollen, wegrollen, afrollen.
rotoletto, m kleine rol, rolletje.
rotolo, In rol (papier, ijzerdraad, geldstukken); oud Napolitaansch gewicht ± 0.8
K.G.; andare a rotoli, F in rook opgaan,
mislukken, in puin vallen; volerne un ,..."
P lust hebben om een robbertje te vechten.
rotolone, I m buiteling, tuimeling, val; II
avv ,..., & rotolani, hals over kop, tuimelend; andare a ,.....-, in verval geraken.
rotonda, 1 rotonde, rond gebouw 01 ten-as.
rotondamente, avv in 't rond, in ronden
vorm.
rotondare, vt afronden, rond maken.
rotondeggiare, I vt een ronden vorm geven,
rond maken; II vi (bijna) rond zijn.
rotondezza, rotondita, 1 ronding, rondheid,
ronde vorm; afgerondheid.
rotondo, agg rond; afgerond, vol; somma
rotonda, ronde som; tavola rotonda, table
d'hllte; Tavola Rotonda, Ronde Tafel (v.
koning Arthur).
I rotta, t het breken; doorbraak, dijkbreuk;
~ nederlaag, wanordelijke vlucht; andare
in ,.....-, verslagen worden; esser aile rotte
con qd, de vriendschap met iem. verbroken hebben; essere per Ie rotte, den ondergang nabij zijn; tare la ,.....-, een weg door
de sneeuw banen, de sneeuw ruimen;
tuggire in ,.....-, in wanorde vluchten;
Inettere il~ ,.....- il nemico, den vijand op de
vlucht drijven, een nederlaag toebrengen;
a,.....-, in allerijl; a,.....- di collo, hals over kop.
2 rotta, t J,. koers.
rottame, m brokstukkcn; scherven; puin;
,..., di biscotto, gebroken beschuit; '" di
lerro, oud ijzer.
rottamente, avv hevig; overijld; machteloos.
ratto, I p pass (van rompere) & agg gebroken; gescheurd, stuk; door en door vermoeid; gebarsten (blaas, gezwel); overwonnen, verslagen; afgebroken (woorden);
uomo ,..." ruw, onbeleefd mensch; '" a un
vizio, aan een ondeugd verslaafd, overgegeven; piovere a del "', regenen, dat
het giet; II sost m breuk, scheur; barst;
gebroken getal; (prov) il '" dice altro
stracciato, de pot verwijt den ketel dat
hij zwart ziet; zie ook cuflia.
rottorlo, m T fontanel; F vervelende vent.
rottura, f het brcken; breuk, scheur; fig

rovina
breuk, oneenigheid; overtreding, verbreking (van een overeenkomst); '" di
guerra, uitbreken van den oorlog.
rotula, 1 knieschijf.
rova'io, m noordenwind; dar de' calci al "',
aan de galg bengelen, hangen.
rovano, m grauwschimmel.
rovello, m woe de, toorn; cke ti venga il "'!
de drommel moge je halen.
roventare, vt zie arroventare.
rovente, agg gloeiend, gloeiend heet, roodgloeiend.
roventino, m (warm gegeten) varkensbloedworst.
ro'vere, m ~ zomereik.
rovereto, m eikenbosch.
rovescia, I omslag, opslag (op mouwen); alla
"', van den verkeerden kant.
rovesclamento, In omkeering, omverwerping;
omkanteling (v. e. boot).
rovesclare, I vt omkeeren, omwerpen; omgooien, op den grond werpen; omverwerpen (een ministerie); uitstorten, uitgieten;
,...." un po' d' acqua addosso a qd, iem. natgieten; ,...." il nemico, den vijand overhoop
werpen; '" I' ordine, de erJe verstoren;
,..., un paese, een land verwoesten; ,...." i re
de koningen van hun tronen storten; ,...."
tutto, alles onderste boven werpen; II
","""si, vr omvallen, kantelen; zich storten
op; zieh nitstorten.
rovescino, m omgeslagen steek (in kous).
rovescio, I agg verkeerdo; omgekeerd, niet
recht; niet goed; II sost m kecrzijde, rugzijde; vcrkeerde kant; lig juist het omgekeerde, tegenovergestelde; hagelbui; L:>.
keellijst; standje, scherpe berisping; ongeluk; ,...." di bastonate, goede dracht slagen; '" di lortuna, tegenslag; '" di lagrime,
een tranenvloed; '" di sassi, hagelbui
van steenen; andare a "', verkeerd afloopen; een verkeerden weg inslaan; fare Ie
cose a "', de dingen verkeerd aanpakken;
verkeerd, tegen den rege1 handelen;
giocare a --, tegenwerken, bemoeilijken;
mettersi la camicia a "', het hemd verkeerd
aantrekken; a,..., of da ,.....-, verkeerd, omgekeerd; van den verkeerden kant; (prov)
ogni diritto ka il suo ,...." elke zaak heeft
twee kanten, geen licht zonder sehaduw.
rovescione, roves ciani, avv verkeerd, omgekeerd; aan den verkeerden kant; op den
rug.
rovescione, m slag met de omgekeerde hand;
slagregen, hevige stortbui.
roveto, m doornbosch, braambessenhaag.
rovlna, I instorting, verval; lig ondergang,
verval, val, ineenstorting, verderf; hevigheid, geweld (v. storm); onstuimigheid;
steilte, steile rots; rovine, pi puinhoopen,
ruIne, bouwvallen; andare in "', in puin
vallen ; lig in armoede geraken; mandare

rovinare

Ruggero

in ......" in 't ongeluk storten, tot ondergang rubatura, 1 dieistal, het stelen.
brengen; minacciar ,...." dreigen in te ru'bbio, m W voormalige korcnmaat.
storten; rimaner sotto alle rovine, onder rUbello, agg zie ribelle.
het puin begraven worden; a,...." in allerijl,
hals over kop.
rOYinare, I vt verwoesten, vernielen; te
gronde riehten, in zijn verderf storten,
tot den bedelstaf brengen; II vi instorten;
te gronde gaan; III ,....,Ysi, vr zich zelf te
gronde richten, ten onder gaan; ,....,rsi nella
riputazione, zijn goeden naam verliezen,
te grabbel gooien; ,....,rsi la salute, zijn gczondheid verwoesten.
rOYinatore, m verwoester, vernieler.
rOYinio, m geraas (van instortende gebouwen); instorting van gebouwen; 0 afgrond.
rOYinosamente, avv verderfelijk, rUlneus;
onstuimig, woedend.
roYinoso, agg bouwvallig; verderfelijk; woedend, razcnd, doldriftig, onstuimig;
r,iuoco ......" rUlncus, te gronde richtend
spel.
rOYistare, vt doorsnuffelen, doorzoeken;
(rond)wroeten, ovcrhoop halcn.
rOYistatore, m snuffelaar; wroeter; ~ di
libri, boekenwurm.
rOYi'stico, m It: liguster.
roYistio, m voortdurend gcsnuffcl, gezoek,
gewroet.
rOYO, m ~ braamstruik.
rozza, f oude, magcre knol.
rozzamente, avv ruw, grof, onbelccfd.
rozzezza, f ruwheido; onbeschaafdhcid; grofheid.
rozzo, agg ruw, onbewerkt, ongeschaafd; fig
onbcschaafd, ruw, grof, onbeleefd; oncrvaren, onwctcnd; tela rozza, ongeblcekt
linnen.
ruba, f roof, dicfstal, plundering; andare a
......" geplunderd worden; grootcn aftrek
hcbben.
rubacchiare, vt wegkapen, ontfutse1cn, gappen; ......, di qua e di la, overal wat kapen.
rUbacuori, m indecl hartenveroveraar, zeer
innemend persoon.
rubamento, m het stelen, diefstal.
rub are, I vt stelen, rooven, wegnemen, kapen; plagiaat begaan; kaarten koopen (in
't spell; ~ il mestiere a qd, iem. een vakgeheim ontfutselen; una persona ci e stata
rubata, iem. is ons ontrukt, van ons weggenomen (door den dood); ,...., nella misura
(neZ peso), in de maat (het gewicht) bedriegen; te kort meten (wegen); fare a
......,ysi qd, om iem. vechten; (prov) tanto e
Zadro chi ruba che chi tiene il sacco, de
he1er is niet beter dan de steIer; il bel......,
la l'uomo ladro, de gelegenheid maakt den
dief; II ~rsi, vr zich heimelijk vcrwijderen, wegsluipen; zich onttrekken (aan
iets).

ruberia, f diefstal, roof.
rubesto, agg krachtig, robuust, stcvig;
wocst, hevig; vreesclijk.
rubicondo, agg hoogrood (van 't gezicht).
Rubicone, m Rubicon; passare il ,...." den
Rubicon overtrekken.
rubificare, vt rooel maken, rood vervcn.
rubi'glia, 1 It: voederwikke.
rUbiglione, m
breedbladlathyrus.
rubina, f
roode zomerpeer.
rubinetto, m kraan; ~ d'intercettazione, afsluitkraan; ~ di presa (del vapore),
stoomkraan.
rubino, m robijn.
rUbizzo, agg frisch, wclvarcnd; frisch, gezond
van uitcrlijk (v. grijsaards).
rubIo, m rocbel; ~ in carta, papierroebcl.
rubrica, f titel, opschrift; rubrick, afdeeling;
rubriche, PI RK kerkregels, li turgisehe
voorschriften; esser di ,...." gebruikelijk
zijn.
ru'brica, f roodaarde, rood krijt.
rubricare, vt onder rubric ken brcngcn, indeelen.
o rubro, agg rood.
ruca, rucheUa, f ~ eruca.
rude, agg ruw, grof; hard (uitspraak); zwaar
van begrip.
ru'deri, m pi puinhoopcn; overblijfsclen.
rudimentale, agg rudiment air, onvolkomen
ontwikkeld, niet volledig gevormd.
rudimento, m eerste begin (v. kunst 01 wetenschap); eerstc onderrieht; rudiment.
ruUa, f woest gedrang; grabbelpartij;
vechtpartij; gctwist, gekibbel; fare la ,...."
geld te grabbelen gooicn; fare a""" raffa,
om iets veehten, pakken wat men pakken
kan; (pro!!) quel che vien di ,...., raffa, se ne
va di bufla in baffa, gestolen goed gcdijt
nict; zoo gewonnen zoo geronnen.
ruffel\o, m verward kluwcn garen; verward
haar; iem. met vcrward haar.
rulfi, in: 0 di ,...., a di ra/fi, het koste wat het
wiI, tot clken prijs.
rumana, f koppelaarster.
rulfianeggiare, vi koppelen, koppelarij bedrijven.
ruffianeria, t koppelarij.
ruffianesco, agg koppelaars-, op koppelaarsmanier.
ruffiane'simo, m koppelarij; list, streek.
ruffiano, m koppelaar.
ru 'fola, f veenmol.
rufolare, I vi woelen, wroeten (met den
snuit in den grond); II vt doorwoelen, omwroeten.
I ruga, f rimpel, plooi (in 't voorhoofd).
2 ruga, I (groene) rups (van het koolwitje).
Ruggero, m Rutger.

**

rugghiare
rugghlare, vi bruncn (Ieeuw); knorren (v.
zwijncn); huilen, lociell (storm); knarSCll
(sieutel in slot).
rU'gghlo, m gebrul; geloci.
rU'gglne, I f roest; ~ brand (ill 't koren);
rocst; vuil, aanslag op de tancltm; fig haat,
wrok; verbittering; una vecchia ~, cen
oude vijandschap; II agg roestkleurig,
roest-.
rugglnlre, vi roes ten, verroesten.
rugglnoso, agg roestig, verroest; denti rugginosi, PI vuile, aangcslagen tandcn; macchie rugginose, pi rocstvlekken.
rugglre, vi brullcn (Iccuw), knorrcn (wild
zwijn).
rugglto, m gebrul, geknor.
ruglada, f dauw; ~ del sole, ~ zonllcdauw.
rugladoso, agg met dauw bcdekt, bcdauwd.
frisch, bloeiend; zacht, moUig; aspetto ~,
frisch uitcrlijk; occhi rugiadosi, pi betraande oogell.
rugllare, vi kirren (v. duivCll); ruisc11C"n
(der zee).
rugosltit, I rimpcligheid, rllwheid.
rugoso, agg rimpclig, vol rimpcls.
rugumare, & zie ruminare &.
rulna, I zie rovitta.
rulnare, vt zie rovittare.
rullare, I vi roffelen; een roffel slaan, de
trolll roercn; ro11en, vaUcn; J, ro11en (v. e.
sehip); II vt heen en wccr ro11en, (met cen
rol) gelijkmaken.
rullio, m J, 't slingeren, roUcn v. e. schip.
rullo, m rol, cilinder; rolhout, rolstok; wals;
kluitenbreker; inktrol (aan drukpers);
roffel, tromgeroffcl; kcge1 (spel); dar
tte' r'ulli, rondspringcn, stoeien, ravotten;
lare ai rulli, kcgclen.
rum, rumme, m rum.
Rumania, m Roemenie.
Rumelia Orientale, m Oost-Rumelic.
Rumeno, I m Rumeen; II agg r~, RuIlleensch.
ruminante, I m herkauwer, herkauwcnd
dier; II p pres & agg hcrkauwcnd; lang
ovcrwegend.
ruminare, vi herkauwen; fig ovcrdcnken,
langdurig overwegen.
ruminazione, I herkauwing, rijpelijkc, langdurige overweging.
ru'mine, m rumen, pens (ecrste maag v.
herkauwers).
rumore, m rumoer, gcraas; tumult, oproer;
lar ~, opzien, opspraak vcrwekken, gerucht maken; in toorn uitbarsten, schandaal maken; (pr01') malta ~ e poca lana,
veel geschrceuw en wcinig wol.
rumoreggiare, vi leven, geraas, nunoer maken.
rumorio, m aanhoudend geraaS", rumoer.
rumorosamente, avv rumoroso, agg rumoerig, luidruchtig, geraasmakend.

ruta
rune, f pi runenschrift.
ru'nlco, agg runCil-.
ruolo, m rol, lijst; X stambo"k; J, scheepsrol; ledcnlijst; 1't rol, lijst der tc behandelen zaken.
ruota, I wie1, rad; rad van fortuin, gel uk;
kring, cirkel; clraaikast, draailuik (in celdeurcn van klo05ters en gevangcnis5en);
draaikruis; rad (als strafwcrktuig); omloop, kringloop; (Anat) knieschijf; wi5selbouw; lig afwisseling; bastimento a ruote, pi
raderboot; coltello di ~, pas geslepcn mes;
~ dentata, tandrad; Sacra Ruota, III Rota,
hoogste gerechtshof in den voorm. Kerkelijken Staat; Ie stellate ruote, de sterrenkringen, de (5terren)hemel; ~ del timone,
J, stulU"rad; at/dare a ~, in kringen rondvliegen (roofvogels); avere il vento in Iii di
~, J, gunstigen wine! hebben; esser nel
colma della ~, op hct toppunt van geluk
zijn; fa.re la ~, pronkcn (pauw); volgersi
a ~, zich in een kring ronddraaif'n; (prov)
la piu cattiva ~ del carro cigola of scricchiola piu delle altre, het s1echtste rad
picpt het Illecst; de onbekwame lice!cn
beklagcn zich het meest.
rupe, I rots; klip.
rupia, f ropij, ropic (Eng. Ind. munt).
rurale, agg landdijk, land-; landbouw-;
arnesi rurali, pI landbouwwerktuigcn;
economia ~, lalldhuishoudkunde.
ruscHlo, m beek; greppel.
rusco, m ~ Illuisdoorn.
rusignuolo, m 1- naehtegaal.
ruspa, I hct scharrelcn der kippcn; kar voor
vervocr van aarde.
ruspare, vt scharrckn (v. kippen); kastanjes
nalezen.
ruspo, I agg ruw (v. oppcrvlak); pas gemunt,
pas geslagcn (Illunt); II sost m III 1"lorcntijnsche zecchine.
ruspone, m Q;l gouclcn munt van drie zccchinen.
russare, vi 5norken, snurkcn.
Ru'ssia, f Rusland.
Russo, I m Rus; II r~, agg Russisch.
rustica'ggine, f boe1'schhcid, landelijkhcid;
lompheid.
rusticale, agg rusticalmente, avv landelijk,
rustick; boc1'sch; lomp, ruw, onbeschaafd.
rusticamente, avv zie alla rustica onder
rusticano, agg zie rustico.
[rustico.
rustichezza, rustieltit, I zic rusticaggine,
ru'stico, I agg lanclelijk, boersch; rustick;
lomp; onbeschaafd; schuw, schuchter;
stug (v. kinderen); rustici costumi, pI landelijke gebruiken;gente rustica, landlieden;
mobilia rustica, rustieke tuinmeubelen;
alta rustica, op boersche, landclijke wijzc;
lomp, grof, ruw; ingenaaid, gebrochecrd
(van boeken); II sost m landman.
ruta, I ~ wijnrui t.

sacco

Ruteni
Rutenl, m pi Ruthenen.
rutllare, vi helrood schijnen.
ruttare, vi boeren laten, boeren, oprispen.
rutteggiare, vi voortdurend boeren laten.
rutto, m oprisping, boer.
ruvldamente, avv ruw, grof; barsch.
ruvldezza, ruvldltit, I ruwheid; grofheid,
barschheid; lompheid, onbeleefdheid.
ru'vldo, agg ruw, oneffen; onbcwcrkt, grof;
lig onbeleefd, lomp; barsch, onvriendcdelijk; capelli ruvidi, pi borsteligc harcn;
costumi ruvidi, pi ruwe zeden.
ruvl'stlco, m ~ liguster.
ruzza, I oneenighcid, mceningsverschil.
ruzzare, vi grappcn makcn; stoeien, ravotten, dartelen; egli ruzza in briglia, de
broodkruimels steken hem.
ruzzo, m gestoei, gedartcl; spcelschheid;
kuur; oncenigheid, meeningsverschil; cavare it - dal capo a qd, iem. zijn kmcn
afleeren, de lust tot grappen doen vergaan.
ru 'zzoIa, I werpdraaischijf; tol; giuoco della
- , schijfwerpen.
ruzzolare, I vt voortroUcn; - la scala, van
de trappcn roUen, tuimelen;I1 vi op den
grond vallen, omroIlen, ncertuimclen,
rollen.
ruzzolone, m groote werpschijf; zwarc val;
lare un - , over den kol' slaan, een zwaren
val doen; fare il -, have en gocd, aUes
verliezen, zijn be trekking, zijn rang vcrliezen; cen dicpcn val doen.
ruzzolonl, & a - , avv plotscling, hals over
kop; andi! git't a - per tuita fa scala, hij
viel haIs over kop van aIle trappen.

s.
s (spreek uit: esse), m & I s; esse aspra,
scherpc s; esse dolce, zachtc s; s-impura,
onzui vere s: s gevolgd door cen medeklinker; S = Santo, Sint, Heilige; of Sud,
Zuid(en); S. E. = Sud Est, Zuidoost;
S. S. = Santi, Heiligen; of Santissimo,
Allerheiligste; of Sua Santita, Zijne Heiligheid; of Santa Sede, H. Stoel; S. S. E.
= Sud sud est, zuidzuidoost.
sabalsmo, m aanbiddir,g van 't vuur en de
sterren.
Sa'baot, Sa'baoth, m B de Heere Zeboath,
de Heer der Heerscharen.
saba'tleo, agg anna - , sabbatsjaar.
sabatino, I agg Zaterdagsch; sabbat-; op
sabbat 01 Zondag geboren; II sost m Sabbatskind, Zondagskind.
sa'bato, m Zaterdag; sabbat; - santo, Zaterdag voor Paschen; - delle streghe, heksensabbat; ,...., non e e la borsa non c' e, dat is
nu niet aan de orde, dat doet zich nu niet

voor (ontwijkend antwoord op principieele vraag); zie ook pagare.
Saba'udla, I Savoije.
saba'udo, agg Savoyaansch, van Savoye;
Casa Sabauda, Huis van Savoye.
sa'bbla, I zand; zandgrond; or-;uolo da - ,
zandlooper; seritto sulla -, in zand geschreven, kortstondig; seminare nella
- , op zand bouwcn; tijd en moeite
verliezen.
sabblare, vt met zand bestrooien, bedekken.
sabblone, m zandige grond; - di liume,
rivierzand; - di mare, zeezand.
sabbloso, agg zandig, zallderig, zandachtig;
zand-; calcoli sabbiosi, PI
nier-, blaasgruis.
Sabeo, m Sabeer, ster-, vuuraanbidder.
sabina, I ~ zevenboom.
Sabinl, m pi ID Sabijnen.
sabota'gglo, m sabotage.
sacca, I zak, rciszak; bcclelzak; tasch;
bocht (in gespallnen touw &); inlJuiging,
bocht (in kust); - da notte, nachtzak; da piedi, voetenzak; lar la -, zijn koffcrs
pakken.
sacca'la, I lat om zakkcn aan te hangen;
ctterzak; lar - , een ctterzak vormcn.
sacca pane, m indee X broorlzak.
saecarlfieare, vt in suiker omzettcn.
sacearlficazione, I versuikcring.
sac carl' metro, m suikermeter.
saeearlna, j saccharine.
saeearlno, agg suikerhou<lend, suikerachtig;
saccharine bevattend.
saeeata, I zakvol, zak; stuk land, dat met
een zak graan bezaaid is.
saccente, I agg voorbarig, neuswijs; aanmatigend, slim; II sost m wijsneus; betweter.
saccenterla, t aanmatiging, verwaandhcid,
schijngeleerdheid, ~weterij.
saecentlno, m jeugdige wijsneus.
saeeentona, I ingebeelde blauwkous.
saeeentone, m ingebeelde betweter, schijngeleerde.
saeehegglamento, m plundering.
saeehegglare, vt plunderen, uitplundercn;
verwoestcn.
saecheggiatore, m plunderaar.
sacche'ggIQ, m plundering.
sacchel eIIo, m sacchetta, I klcinc zak, zakje.
sacehettare, vt met een zak zand slaan.
sacchetto, m zakje, buideltje; bems, gcldbuidel, sommetje geld.
SII'CCO, m (Pi saechi & sacca, I) zak; zakvoI;
graanmaat van ± 75 K.G.; hee[eboel,
menigte, groote hoeveelheid; zaklinnen,
boetgewaad; plundering; il ,...., di Roma,
de plundering van Rome; tela per lar
sacca, zaklinnen; - di terra, X zandzak;
zie palio; andare a - , uitgeplunderd worden; ha un ,...., di ragioni, hij hecft cen
menigte goede redenen; dare it - a (of
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saetta

saccoccia
mettere a ~) una citta, een stad aan plundering prijsgeven; dare a qd col ~, iem.
in 't geniep benadeelen; dare in un ~
rotto, vergeefsche moeite doen; essere due
volPi in un ~, als kat en hond met elkaar
leven; essere ridotto al ~, tot den bedelstaf gebracht zijn; essere aile peggiori del
~, net hoogste bereikt hebben (twist);
jar "-',
etteren, een etterzak vormen;
far "-' of il ,...." zich zeer vergissen, een
blunder begaan; zich laten beetnemen;
far ,..." di, plunderen, stelen; mecncmen;
far "-' di moneta, geld opstapelen; far Ie
cose col capo nel ,...." blindelings, zonder
overleg handelen; mangiare col capo nel,...."
er goed van leven, alles er doorbrengen;
metter in ,...." in 't nauw drijven; sciogliere
la bocca al ,...., (of vuotare il ~), iem. alles
zeggen wat men op 't hart heeft, geen
blad voor den mond nemen; tenere il ,...."
bij 't stelen helpen, den zak ophouden;
il ,..." trabocca, de maat loopt over, mijn
geduld is uitgeput; a sacchi, a sacca, in
overvl03d; in groote hoeveelheid; (prov)
tanto e ladro chi ruba che chi tiene il sacco,
de heler is zoo goed als de steIer; non dir
quattro, se tu non l'hai nel sacco, men moet
de huid niet verkoopen, voordat de beer
geschoten is.
saccoccia, f zak (in kleeren).
saccone, m stroozak, beddezak, matras; ~
a molle, springvecren matras; dormire
quanta il ~, slapcn als een marmot.
sacello, m kleinc kapel.
sacertlotale, agg priesterlijk.
sacerdotal mente, avv als priester, priesterlijk, geestelijk.
sacerdote, m priester; Somma ~, de Paus;
sacerdoti della giustizia, pi rechters.
sacerdotessa, f prie~eres.
sacerdozio, m priesterschap; priesterambt.
sacramentale, agg sacramental mente, avv
tot 't sacrament behoorend, sacramenteel; fig tradi tionneel; parole sacramentali,
pI de sacramenteele woorden tot besluit,
wijdingswoorden, plechtig slotwoord.
sacramentare, I vt (iem.) de laatste sacramen ten toedienen; II ~rsi, vr ter communie gaan, het Avondmaal gebruiken;
III vi God tot getuige nemen, zweren.
sacramenta'rio, m RK oud ritueel voor het
toedienen der sacramenten.
sacramento, m sacrament; RK het H. Sacrament (v. h. Avondmaal); de gewijde h<Ol5tie; eed; inkleeding (eener non); altaYe del
San Sacramento, altaar van het H. Sacrament; fare il ~, zweren, een eed doen;
fatto con tutti i sacramenti, volgens aIle
ovoorschri ften, regelen gedaan; giurare sui
~, op de gewijde hostie zwercn.
sacrare, vt wijden, zie consacrarc.
lacra'rlo, m schatkamer in kerk; sacristie
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RK sacrarium, 't heilige putje tot op-

neming van 't waschwater van gewijde
voorwcrpen en de asch van verbrande
gewijde zaken; heiligdom.
sacrato, I m gewijde, heilige plaats; gewijde
aardc, kerkhof; kerkpleintje; II agg gewijd, heilig.
sacrestia, f zie sagreslia.
sacrificamento, m zie sacrijizio.
sacrificare, I vt offeren; opofferen; wijdcn;
II vi offeren; ~ agli ida Ii, aan valsche
goden offeren; 11 ~rsi, vr zich opoffcren.
sacrificato, p pass & agg geofferd, opgeofferd; blootgesteld (aan spot &); prijsgegeven.
sacrificatore, m offeraar, offerpriester.
sacrificazione, f offer; opoffering.
sacrifi'cio, sacrifi'zio, m offero; offerdier,
offergave, offerande; offerdood, offering;
opoffering; geldelijke opoffcring, inboeting; RK mis (offer); ~ espiatorio (of
propiziatorio), z02noffer; far ~ di qc, iets
opofferen; far U1l ~ per qd, cen offer voor
iem. brengen; vendere can ~, met verlies
verkoopcn.
sacrilegamente, avv heiligschenncnd.
sacrilegio, m heiligschennis.
sacri'lego, I agg heiligschennend, godvergcten, schandelijk; fttrlo ~, kerb'oof; II
sost m heiligschenner; kcrkdief.
sacro, agg gewijd, gcheiligd, hcilig; onschendbaar, onaantastbaar; ccrbiedwekkend;
vervloekt, onzalig; Sacra Collegio, het H.
college van kardinalen; eloquenza sacra,
kanselwelsprekendheid; Ie sacrc funzioni,
pI de heilige handelingen, bedieningen;
immagini sacre, pi heiligcnbeelden; morbo
~, P vallendc zie kte; ordini sacri, pI
monniksorden; heilige, priesterlijke wijdingen; ossa ,...", heiligbeen; silenzio ~,
heilig, plechtig stilzwijgen.
sacrosanto, agg allerheiligst, hoogheilig; onschendbaar.
Sadduceo, m B Sadduceer.
sadismo, m sadisme.
sadlsta, m sadist.
sae'ppola, f It Canadecsche fijnstraal; pijl;
fig woelwater (kind); che ~ tu sci! wat
ben je toch een woelwater!
saeppolare, vt een wijnstok tot aan den
wortel afsnoeien.
sae'ppolo, m kleine boog (om vogels te
schieten); It wortelscheut van wijnstok.
saetta, f pijl; bliksem, bliksemstraal; toorn,
gramschap; wildzang, woelwater; uurwijzer (v. klok); pijl (v. e. cirkelsegment;
v. e. gewelf); It pijlkruid;
lancet (voor
't aderlaten); ~ steekbeitel; RK kandelaar met 15 kaarsen (in de goede week
gebruikt); 0 zonnestraal; non ... una ~,
geen steek; non me ne importa una "'"', 't
kan me geen steek schelcn; per "'"', ge·

-r

salceto

saettame
dwongen, genoodzaakt, uit noodzaak; ehe
ti ehiaPPi (ti eolga of ti venga) una ~! de
drommel moge je halen.
saettame, m QJ pijlbundel; regen van pijlen.
saettare, I vt beschieten (met pijlen); schicten (stralen); toewerpen (blik); ~ fuoco,
vuur spuwen; II vi met pijlen schieten.
saettatore, 1n boogschutter.
saettla, f RK driehoekige houten kerkkandelaar, waarop in de stille week kaarsen
worden gestoken; .,j, snelzcilenu vaartuig.
saettlforme. agg ~ pijlvormig.
saettone. m pijlslang.
sa'ffico. agg sapphisch (vers).
Saffo, f Sapho.
sagace, agg sagacemente. avv vlug, slim. bij
de hand, scherpzinnig, schrandcr.
saga 'cia, sagacitil. f schcrpzinnigheid,
schranuerheid; geslepenheid.
sagena, f groot sleepnet, strandnet.
saggezza, f wijsheiu, verstand.
sagglamente. avv verstandig; wijselijk; met
overleg.
sagglare, vt toetsen (goud); fig probecren,
beproeven.
sagglatore, m essaycur, toetser, keurmeester
(voor goud en zilvcr); fig onderzoeker;
goudschaaltjc.
sagglna. f ~ eloena, negerkoren.
sagglnale, m ~ doerrastengscI; 31! groote
wulp; ~ grande, 31! groote ruiter; ~
piccolo, 31! klcine stramUooper.
I sa'gglo, m prodo; monster, staal; proeve,
bewijs; goudschaaltje; saggi di calligrafia,
pi proeven van schoonschrijfkunst; ~ dell'interesse, $ rcntevoet; ~ d'oro, het toetsen van goud; dar per ~, als proef gcven;
lar ~, cen prod ncmen; far ~ di qc, iets
proeven.
2 sa'gglo, I agg wijs, verstanelig; II sost m
wijze.
saggluolo, m procfjc; proeffleschje; munt-.
goudschaaltje.
saglttale, agg pijlvormig; sutura ~. pijlnaad (aan scheelel).
sagitta 'rio, m boogschutter; l!1 schutter (in
dierenriem).
sa'gola, I .,j, lijn; ~ della barchetta, loglijn;
~ di scandaglio, loodlijn.
sa'goma, I L eloorsnede, zijaanzicht; profiel (v. gelaat); meuel, monster; tegengewicht (van bascule).
sagomare, vi in doorsneue teekenen, den
vorm aangeven.
sa'gora, I zie sagola.
sagra, f kerkwijdingsfeest; kermis, zalving
(v. e. koning).
sagramento, m & zie sacramento &.
sagrare. vi vloe ken.
sagrato, m P vloek, godslastering; non ... un
~, geon lor, geen zior.... OIll niets ter
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sagrestana, I kerkzuster. kosteres; kerkschoonmaakster.

sagrestano, m kerkbewaarder, koster.
sagrestla, f kerkekamer, sacristie; entrare in
~, F over heilige dingen beginnen te
spreken.
sagrl, m segrijnleer.
sagrlficare, & zic sacrificare &.
sagrlnato, agg pelle sagrinp,ta, ,egrijnleer.
sagrlsta, m (Pi: ~sti) sacristein van 't pauselijk paleis.
sagro, m 31! sakcrvalk; QJ falconet. klein
sagu, m sago.
[kanon.
sa'la, f saai, serge.
saicca, I.,j, salek. klein Gr. koopvaardijschip.
saletta, I dunne, fijne serge.
sa'lo, salone, m QJ grof wambuis, solelatenwambuis; grove tuniek.
I sala, I zaal, salon; ,...., d' aspetto. wachtkamer; ~ da ballo, balzaal; ~ di disciplina. X politiekamer; ~ da pranza, eetzaal; ~ di ricevimento, ontvangkamer.
2 sala, I as (v. wageJl'j; sale, pi de vijf
dwarsbanden in 't middenstuk van monnikspij.
3 sala. I ~ bies.
salacca, I i£J eIft; (Scherz) sabel.
salacca'lo, m > slecht boek, prulboek; verwaarloosd boek; misdruk.
salace, agg wellustig, geil.
salaluolo, m zoutverkoopcr; zoutuitdeeler.
salamandra, I salamander; watersalamander.
salame, m salami, soort cervelaatworst; fig
sukkel, pummel.
salamelecche, m F diepe buiging, strijkages.
salamola, I peke I.
salamone, m > schijngeleerdc; groote salami
(worst).
salare, vt zouten, inzouten, pekelen; ~ la
messa, la scuola, de mis, de school verzuimen; se la puo, ~, F ik wil het niet
eens cadeau krijgen.
salarlare, vt bezoldigen, salarieeren.
sal aria to, I p pass & agg bezoldigd; betaalel;
veil; II sost m bezoldigde, loontrekkende;
omgekochte; ~ della questura, politiespion.
sala'rlo, m salaris, bczoldiging.
salassare, vt aderlaten; fig flink laten betalen.
salasso. m
aderlating; laatmes.
salata, I inzouting, 't pekelen.
salato, p pass (v. salare) & agg gezouten,
pekel-; zout, zilt; F gepeperd, peperduur;
geestig, scherp, raak (antwoord); ande
salate, pi zilte baren; raba salata, gezouten
vleeschwaren; pagarla salata, duur betalen, zwaar boetE,n.
salatura, I inzouting. inpekeling; tijd voor
't inzouten.
salceto, m wilgenhosch, wilgenaanplant; jig
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salmastro

salciaia
venvardc zaak, warboc1; entrare in mille
salceti, geheel in zijn woordcn verward
raken.
saleia'ia, f vlcchtwerk van wilgdcenen langs
rivierocv('r, fascinebank.
salcigno, agg wilgenachtig; slecht te bewerken, week (hout); moeilijk in den omgang (persoon); carne salcigna, taai
vlcesch.
sa'icio, m ~ wilg; wilgcnhout; ~ da legare,
katwilg, bindwilg; ~ piangente, trcurwilg.
saleiuolo, m wilgeteen (om te binden).
salda, f stijfsel; gomwater; dar la ~ a una
camicia, een hemd stijven.
saldamento, m 't soldeeren, aaneenvocgen;
heling (v. wonden).
saldare, vt aanccnvoegcn; soldceren;
helen (wonden); vcrdfencn, bcta1cn, afdoen
(rekeningen); fig bij1cggen (onde twist),
nit den weg ruimen (misverstand).
saldato'io, m ~ soldeerkolf, soldecrbout.
sal datura, f 't solueercn; soldeerscl; gcsoldcerde plaats.
saldezza, f vastheid, stevigheid; dnurzaamheidi fig bestendigheid, duur.
I saldo, m $ vereffening, regeling, afdoening; saldo (v. rekcning); l' heling (v.
wond); mettere un libro in ~, $ de salcli
opmakcn.
2 saldo, I agg hecl, gaaf, onbeschadigd; stevig, duurzaam; $ zeilvast (sehip); vast,
onbewecglijk; fig bcstenclig, standvastig;
gczond; cssere -...; come un acciaio, ecn
ijzersterk gestcl hebben; stare ~, stilstaan; (een zaak) niet opgevcn, aan zijn
standpunt vasthol1clen; II sost m vasthcid,
stcvigheid; metterc in """-', in 't reine brengen; recarsi sui ~, in allcn crnst sprekcn;
stare sui ~, op goode grondslagen berusten.
sale, m zout; 0 zee; fig geest, vcrstand; ~
alcalino, loogzout; ~ amaro (of d'Inghilterra), bitterzout, Engelsch ZOl1t; ~ ammoniaco, salmiak, salmoniak; ~ di cava
(of ~ minerale), stccnzout; dolce di ~,
f1auw; dom, simpt'l; vcndita di ~, zoutwinkel; tassa sul ~, zoutaccijns; aver 1"-1
in zucca, goed bij zijn vcrstancl zijn; ci
jarebbe il ~, hier groei t alles in overvloed;
bisagna mangiare un alt"o po' di ~, daartoe behoort meer tijd, moeite, verstand;
mangiarsi l'lln l'aUro cal~, elkaar doodelijk haten; Ii PUG metter nel ~, die zal
geen dl1it meer van mij zicn; van hem
moet ik niets meel' hebben; pigliare il~,
tot de jaren des verstands komen; restare
of rimanere di ~, als een zOl1tpilaar blijven staan; saper di ~, bi ttcr smaken; fig
mishagen.
salep, m salep (wortel).
sal etta, t zaaltje.
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sal gemma, f steenzout.
sall'blle, agg bestijgbaar; toegankelijk.
saliea'ria, f ~ kattestaart.
sa'liee, m ~ wilg (zie salcio).
saliei'lieo, agg salicyl-; a,cido ~, salicylzl1ur.
saJicina, f salicync.
saJicl'nee, t pI If. wilgcnfamilie.
sa'lieo, agg legge salica, Salischc wet.
salieornia, f ~ zcckraal.
saJiente, I p pres (v. salire) & agg L>. vooruitspringencl; opvallend; leone ~, ~ klimmende leel1w; II sost m X saillant, uitspringcndc hoek in vcs tingwal.
saliera, I zoutvaatje; zoutkist.
salieretta, salierina, f zOl1tvaatjc.
sali'fero, agg zouthoudend.
sallflca'blle, agg zoutvormcncl.
salifieare, vt in zout omzetten.
saJigno, I m salinisch marmer, glansmarmcr;
II agg zontig, zoutachtig.
Sa'Iii, m pi Saliel's, Marspricstcrs (bij de
Rom.).
saJimento, m opklimming, opstijging; 't opkomen.
salina, f zoutgroeve; zoutpan; zoutzieclerij.
salinatore, m zoutmijnwel'kcr; zoutzieuer,
zoutbereider.
saJinatura, f 't zoutzicden.
saJincerbio, saJinehvio, m haasjc-over (kinderspel).
salino, agg zoutachtig; zonthoudcncl.
Sa'lio, I m zie zic Salii; II agg salisch,
Mars-.
salire, I vi klimmm, stijgcn; omhoogstijgcn,
opstijgcn; zwdlen, stijgen (rivieren); fig
stijgen, bcclragen, beloopcn (prijzen); mi
larai ~, jc zult me nog boos maken; a
quanta sale la somma, hocvec1 bcdraagt
bcloopt de som; ~ at monte, den bcrg bcklimmcn; ~ il moscherino (a qd) boos
worden; ~ in piedi, zich oprichten, opstaan; f"-I in potenza, in lllacht toenCrllCll;
~ in superbia, hoogmocdig worden; II vt
bcstijgen, beklimmcll; ~ qd, icm. omhoog brengen.
saliseendi, m indecl clcurklink; F hobbclig,
golvend tClTcin; op en necrgaanc1c straat;
un ~ di scale, een gewirwar van trappen
en trapjes.
salita, f stijging, klimming; hoogte'.
salito'io, m opstapje, trede, opstijgbankjc.
salitore, m beklimmcr.
saliva, f spceksel, Spl1ug.
salivale, salivare, agg spceksel-.
salivare, vi kwij1cn, speekscl afscheiden.
salivatorio, agg spcekselafscheid~nd.
salivazione, f speekselafscheiding; speekselvloed.
salma, f last (graan, olie); stoffelijk overschot.
sal mastro, I agg zoutachtig, brak, z9lJt-; II
sost m zoutachtigc smaak,
'

salumaio

salmeggiare

salmeggiare, I vi psalmen zingpn; II vt zan- saltamento, tn hct springrn, sprong; fig afdwaling, uitspatting.

gerig opdreuncn.

salmeria, f legertros, bagagetrein; konvooi saltanse'ecia, f 3! graspicpcr; fig veranclerpakpaarden.
salmisia! God beware ons! als 't maar goed
afloopt!
salmista, m (Pi: ,,",sti) psalmist, psalmdichtel'; il S,..." de Psalmist, David.
salmo, tn psahn; sprenk, vel'S; ogni
jiwisc;c
in gloria, waar 't hart vol van is, loopt ,le
mond van over; alla fille del ~ si canla il
gloria, men moet den dag niet prijzen
voor het avond is.
salmodia, f jlsalmgczang; ('cntonig gezang,
gedreun.
salmodiare, vi psalmen dichton, zingen.
salmonata, a~g trota ,...." i:£J zalmforP].
salmone, m ;'i,~ zalm.
salnitra'la, f salpetergroevp.
salnitra'lo, m salpeterbcreider.
sal nitro, m sal peter.
salnltroso, agg salpeterachtig; -houdend.
Salomone, m Salomon.
salone, m groote zaal, rpceptiezaaI.
Salonieeo, m Salonica.
salottino, m klein ontvangsalon; boudoir.
sal otto, m salon; groote kaIller; si affitta
camera e ......." slaap-, en woollkmllef te
huur.
salpare, vi & vi .t Jiehten (hd anker,
l'ancora); vcrtrekkell, afvarcn.
salsa, f saus; fig pijn, kwdling; ""' di San
Bernardo, honger; ,-..; bianca, botersaliS;
~ inglese, mostenlsaus; appetito non vuol
~, honger is de beste kok.
salsa menta 'rio, m comcstiblcshanclelaar.
salsapari'glla, f ~ salsaparilla.
salsedlne, m zoutiglwid, zouth<:>id; zoutgehalte; scherpte.
salsedinoso, agg met een ongczonde huidkleur.
salsi'ecia, f worst; braad-, kookworst; saucijsje; X kruitzakje; far,...., di, fijn hakken,
in stukken snijclcn.
salsledai'io, m worstmaker; worstverkooper.
salsiecione, m groote, dikke worst; X kruitworst.
[Iaatworst).
salsieeiotto, m lange, clunne salami (eervesalslccluillo, m braaclworstje, saucijsje.
salsiera, f sauskom.
salso, I agg ZQut, gezouten; acqua salsa, zout
water; de zcc; II sosl m zoutgehalte; zoutsmaak.
saltabeeea, f grocne sprinkhaan.
saltabeecare, saltabellare, vi zich met sprongen voortbewegen (als sprinkhanen).
saltaleone, m zeer fijn spiraalvormig gewonden messingclraacl.
salta martino, m springertje (kinclerspeelgoed); clwaas, leeghoofd; X klein kanon,
vierponcler case da ,....,i, pi dwaasheden,
dwaze sprongen.
r--o..J

lijk mensch.
saltare, I vi springen; hnppelen; dansen;
,...., a savallo, te paarcl stijgcn; ,...., gift, afspringen; ,...., di palo in frasca, van den
hak op den tak springcn; ,...., juori, plotseling te voorschijll springen; zicll opdringen; zich op den voorgrond dringcn;
,...., in aria, in de lucht springcn, ontpldfen; mi salta qc itt capo, daar schiel mij
iets tc binncn; ,...., in piedi, opspringen; fig
op zijn pootjes terecht komen, gelukkig
aan cen gevaar ontkomcn; ~ sulla corda,
koorddansen; gli salta la mosca (of il grillo) ,
hij wordt boos; hij krijgt een knur; II vi
Qverspringen; overslaan;
un jasso, over
een sloot springcn; ,...., a Pie pari Ie maggiori difficoita, de grootste mocilijkheden
met gemak te boven komen.
saltatore, m springer; koorddanser.
saltatrice, f koordclanseres.
saltazione, f het springcn; dans(kunst).
saltellamento, m gehuppel, 't huppclcll.
saltellare, vi huppelen, springcn.
saltellone, saltelloni, avv llupp<'lcnd; al
springend (loopen).
salterellare, vi voortdurcncl huppc1cn, rondhuppelen.
salterello, m sprongctje; luchtsprong; voetzoeker; J' tangent of snaarhamertje (van
piano); een Vcnctiaansche dans; huppclende maat (van muziek).
salterio, salti~ro, m psalter, psalmenboek; J
Davidsharp; psalterium; soms ook: soort
saltiechlare, vi huppelen.
[eiter.
saltimbaneo, m kunstenmakcr; goochelaar;
kwakzalver.
saltimpalo, m 3! roodborstje.
saltinselee, m ~ vliegenvanger.
saito, m sprong; plotselinge overgang; molendam; salti di un fiu.me, pi stroomversnellingen; ~ mortale, duikelsprong, gcwaagcle sprong; fig waaghalzerij; ,...., Iii
vento, .t het plotseling Gmloopen van den
wind; fare pocki salti e brutti, slechts enkele stappen knnnen doen (van zwakte);
o prendere il primier ,..." den eersten stap
doen' a gran salti, met groote sprongcn;
fig ijlings, in haast; a salti of di ~, in
sprongen, sprongsgewijs; fig onregelmatig, zonder vasten rege!.
saltuariamente, avv met sprongen; oubestendig, te hooi en te gras.
saltua'rio, agg onbestenc1ig, ongeregeld, van
den hak op den tak springend.
saluberrimo, agg zeer gezond, zeer heilzaam.
salubre, agg heilzaam, gczond.
salubrita, f heilzaamheid, gezondheid.
saluma'io, m spekslager, handelaar in gerookte vleeschwaren.
f"'o-'

salume
salume, m saturnl, m PI gerookte vleesch,varen.
salunta, f in olie geroosterd sneetje brood
mei knoflook.
I salutare, I vt groeten, begroeten; X salueeren; 4- met de vlag salueeren; begroeten;
~ colla bandiera, met de vlag salueeren;
~ colla voce, met hoera begroeten; andare
a ~ qd, iem. zijn opwachting maken; iem.
bezoeken; salutamela, salutameia, spreek
me er niet van; F bJijf me daarmee van
mijn !ijf; II ~rsi, v recipr elkaar groeten;
III sost m begroeting, groet.
2 salutare, agg heilzaam, gezond; fig zaligmakend, heil brengend; I' arte~, de geneeskunde.
salutatorio, agg begroetend, begroetings-.
salutazlone, f begroeting, groet; ~ angelica,
Ave Maria, wees gegroet.
salute, f gezondheid; weIst and; heil; zielehei); welvaart; gedijcn (van plantcn); redding, uitkomst; saluut! heil U! (als groet,
in herderlijke brieven der pausen); ~!
gezondheid! santjes (iegen iem. die niest);
dell' anima, zieleheil; eterna '"-', eeuwig
heil, zaligheid; alia tua (vastra) ~! op
uw gezondheid! come va la ,..,.,? of come sla
di~? hoe gaat het? hoe staat het met de
gezondheid; non saper Iravar via di ~,
geen uitkomst, geen redding meer weten.
salute 'vole, agg salutevolmente, avv heilzaam.
salutl'fero, agg heilzaam, heilbrengend; fig
weldadig, nuttig.
saluto, m groet, saluut; (Iron) onaangenaam
berieht, jobstijding; belecdiging; hoon;
amica di ~, oppervlakkige kennis; un
brutta ~, een onaangename tijding; ~
di mare, -4- scheepsgroet; tanti saluti, pi
vele groeten; ~ alia voce, 4- het joelen, gejuich (der matrozen); lare i/~, salueeren;
levare (of tagliere) il ~ a qd, iem. niet
meer groeten; rendere il ~, den groet beantwoorden; a quel ~ gli valtai Ie spalle,
na deze beleediging keerdc ik hem den
rug toe.
salva, f saluutsehoten; salvo; ~ d'applausi,
een salvo van toejuiehingen; lare a ~,
de winst teruggeven, om niets spelen.
salva'bile, agg (nog) te redden.
salvaeondotte, m vrijgeleide.
salvadana'io, salvadanaro, m steenen spaarpot, varken.
salvagimte, m indecl 4- reddingboei.
salvaguardare, vt besehermen, behoeden;
waarborgen.
salvagua'rdia, I bescherming; lijfwacht, vrijgeleide.
salvamente, avv veilig, heelhuids.
salvamento, m redding; verIossing; andare
a ,..." verIost, zalig worden; arrivare (of
giungere) a ,..,." gered worden, aan het ge/'"'OooJ

Sarno
vaar ontkornen; condul're (of partare) a
,......." in veiligheid brengen; uscirne a "'-',
er heelhuids afkomen.
salvare, I vi redden, be waren, behoeden
(voor iets, da qe); verlossen, zaligmaken;
bewaren (voor later); in veiligheid brengen, in zekerheid stellen; onaangetast
laten; Dia ci salvi, God beware ons; se
Dia mi salvi, zoo waarlijk helpe mij God;
~ I'anima, zijn ziel redden, de eeuwige
zaligheid verwerven;
l'apparenza,
den sehijn redden; ~ la messa, de winst
teruggeven, om niets spelen; ,..,., la pelle,
er heelhuids afkomen, zijn huid bergen;
~ qd dal disanore, iem. voor sehande bewaren; (prav) ~ la capra e i cavali, de
geit en de kool sparen; II ~rsi, vr zich
redden, zieh bergen; vluchten; het gevaar
ontkomen; zalig worden; ~rsi dal Iredda,
zich voor de koude beschutten.
salvastriHla, I ~ kleille bcvernel.
salvata'ggio, m 4- berging.
salvaticamente, avv stuurseh, norsch.
salvatiehezza, I wildheid, woestheid (v.
oord); (mensehcn)schuwheid; ruwheid (v.
zeden); onbeschaafdheid; grofheid.
salva'tieo, I agg wild, woest, eenzaam; ~ in
't wild groeicnd; !;;; in vrijheid levend,
wild; sehuw, eenzaam levend; onbeschaafd, boerseh, ruw; erba salvatica, !f.
onkruid; ingratitudine salvatica, snoode
ondankbaarheid; gatta ~, !;" wilde kat;
uama ~, ccnzelvig mensch; ongelikte
beer; gorilla; II sast m woudstreek; jachtgrond; wildernis; wildreuk.
salvatieume, m zie salvatickezza; ook: wildsmaak; wildreuk. .
salvatore, I m verlosser, redder; .t berger,
strandvoogd; il S~, de Heiland; II agg
reddend; verlossend.
salvatriee, I van salvatore.
salvazione, I redding; verlossing;
dell'anima, verlossingder ziel, zic\eheil; luaga
di ~, vagevuur.
salve! heil U! wees gegroct! welkom!
salvezza, I heil, welzijn; behoud.
sa'lvia, I ~ salie.
salvi etta, I servet.
salvo, I agg veilig, bchoud('n; a man salva,
zonder gevaar te loopen; ~ l'onare della
vaslra parala, zonder aan uw woorden te
twijfelen; sana e ~, gezond en wPl; ~ il
vera, zonder aan de waarheid tc kort te
doen; II sast m veilighcid; $ contractueel
voorbehoud; fare a ~, om mcts spelen;
III prep behalve; behoudens; ~ eke, of
~ se, be halve, dat ... ; behalve, wanneer ....
Samaritan a, t Samaritaansche.
Samaritano, m Samaritaan.
sambuehella, f ~ vlierhloescm; vlierbcs.
sambuco, m ~ vlier, vlierboolll.
Sarno, m Sarnos.

san
san, afk. voor santo.
2 san, afk. voor sanza = senza.
sana'bile, agg herstelbaar, gezond te maken.
sanall, m pi gedroogde malsstengels.
sanamente, avv gezond; verstandig.
san are, vt genezen; gezond maken, den gczondheidstoestand verbeteren; in ordc
maken, verbeteren; klaren (wijn); ,...., ~ma
doglia, een pijn stillen.
sanativo, agg genezend, geneeskrachtig.
sanatoria, f besluit, wet waardoor e€'n onwettige handeling later wordt gclegaliseerd, indemniteitswet.
sanatorlo, I (a,gg) decreta,...." zie sanatoria; II
sosf m sanatorium, herstellingsoord.
sanelre, vf bekrachtigcn, bevestigen, staven;
vaststellen.
sanelto, p pass & agg bekrachtigd; ingeburgerd; gebeiligd (gebruik).
San eta sanctorum, m 't Heilige der Heiligen (in den Joodschen tempel).
sanctus, m RK sanctus.
I sa'ndalo, 1n !t: sandelhout.
2 sa'ndalo, 1n samlaal; .t roeiboot voor een
pcrsoon.
sandracca, f sandrak (welrickencle hars);
(Chim) rood zwavelarscnicum; realgar.
sanfedlsta, m (Pi ,....,isti) Q;I clcricale conservatief.
sangiaccato, m sandsjak, sanclsjakaat, district in TUlkije.
sangla'cco, m Gouverneur eener Turkscbe
provincie.
Sanglovannlta, m (PI: ,....,iti) Johanniter,
Malteezer (ridder).
San Goitardo, St. Gothard.
sa'ngue, m bloed; temperament, karaktcr;
kind, zoon; behocfte, levensvoorwaarde;
levendigheicl; hart, gemocd; sangui, pi
menstruatie; aderlating; ook: gezond,
krachtig gcslacht; animali a ,...., jreddo,
pi koudbloedige dicren; ,...., azzurro, blauw,
adellijk bloed; bel ,...." frissche klcur; cavallo puro ,...." volbloed; congiunto di ,...."
bloedverwant; delitto di ,...." bloedigc misdaad; bloedschuld; ,...., di dragone, drakenbloed (soort hars); il proprio ,...." eigen
vleesch en bloed; reo di ,...." met een
bloedschuld beladen; uomo di,...." I bloeddorstig mensch; 2 volbloedig, lev"ndig
n1.ensch; ,......." dell' uva, druivensap, wijn;
vincoli di ,...." pi banden des bloeds; i
sangui di una volia, het krachtige geslaeht, de krachtige menschen van vrocger; mi va a ,...., qc, iets ligt mij na aan 't
hart; non aver il suo,...., con ... , zich niet
aangetrokken gevoelen tot ... ; mi bolle il
,...." mijn bloed kookt; cavare (of trar) ,...."
aderlaten, bloed aftappen; cavar ,...., da
una rapa, veeren plukken van een kikker;
esser (of stare) sempre col,...., rimescolato,
altijd in zorg, onrust verkeeren; lar (of
I

sana
gettar) ,...." blQedcn; periere i1 ,...., of restare
senza ,...." nitbloeden, doodblocden; fig als
ontzield, verstijfd blijven staan, allen
moed verliezen; non rimaner ,...., addosso ad
uno, verstijfd zijn van schrik; spargere il
,...., per qd, zijn bloed voor iem. vergieten;
a ,...., caldo, warmbloedig, in 't vuur van
den hartstocht; a,...., jreddo, in allo kalmte;
in koclell bloeJe; (prov) il ~ non c acqua,
het bloed kruipt waar 't niet gaan kan.
sangul'fero, agg bloed bevattend; bloedvonnend.

sangulficare, vi bloed vormen.
sanguiflcatore, agg blocdvornwnd.
sanguificazlone, j bloedvorming.
sanguigno, agg bloed-, bloederig, vol bloed,
bloedrijk; bloedrood; blocdcnd, met bloed
besmeurd, bloedig; fig blocddorstig, blocdig (overwinning); moorddadig (gevecht);
volbloedig, sanguinisch (tempcrament);
diaspro ,...." hlocdstcen, roodgespikkelde
jaspis; tumore ,...." blocdzweer; vasi sanguigni, pi bloedvatcn.
sangulna'ccio, m bloedworst.
sanguinare, I vi blocdcn; bloe(krig, te rauw
zijn (vleesch); II vt met bloed bespattcn.
sangulna'rla, j !t: bloedooievaarsbek.
sangulna'rio, agg bloeddorstig.
sa'ngulne, m !t: roode kornoelje.
sangulnella, I $, I bloedooievaarsbck; 2
bloedgierst; 3 varkensgras.
sangul'neo, agg zic sanguigno en consanguineo.
sanguinita, f blofclv(Twantschap; temperamen t, gcs tel.
sangulnolente, sanguinoiento, agg blocdend,
druipend van bloed; met bloed vermengd,
door bloed gekleurd; blocdig, bloeddurstig
sangulnosamente, avv blo2dill, moorddadig.
sanguinoso, agg bloedig; met bloed bevlekt;
wreed, moonldadig; bitter (beleediging).
sanguisuga, f blocdzuiger.
sani'cola, j !t: heelkruid.
sa'nle, I bloedig ettervocht.
saniflcare, vt gezond, bewoonbaar maken
(een landstreek).
sanita, t gezondheid; gezonde toestand,
goede hoedanighcid; gezondheidsdienst
(ook: magistrato della ,....,); X geneeskundige dienst; ,...., di mente, gczondheid van
geest; mantenersi itt ,...." gezond blijven.
sanita'rio, I agg sanitair-, gezondheids-;
corpo ,...." X de officieren van gezondheid;
provvisioni sanitarie, pi gezondheidsmaatregelen, hygienische voorzorgen; uffizio
,...." gezondheidsdienst, -raad; II sost m
dokter.
sanna, f zie zanna.
Sa'nnio, m Samnium.
San nita, m Samniet.
sanni'tleo, agg Samnitisch.
sano, agg gezond; heilzaamj 0ubedorven.

sansa
ongeschonclen, gaaf; carne non sana,
vleesch van een ziek (lier; mal ~, ongezond; mele non sane, pi aangestoken, rotte
appels; mente sana, gezond, helder verstand; numero ~, geheel getal; mandar ~
qd, iem. ontslaan, wegzenden; sta ~,
state sani, houdt U goed, leef weI; di sana
pianta, gehee1 en ali zie ook piano II.
Bansa, I uitgepprste, gekneusde olijf; sehil
van gedroogde kastanje.
Sa'nscrlto, m Sanskriet.
sanslmonismo, m Saint-Simonisme.
Sansone, m Simson.
sansuco, m ~ marjolein.
santa, I heili ge.
santaba'rbara, I $ kruitkamcr.
santamaria, I of erba ~, ~ balsemkruid;
wormkruid; ~ ijsvogeJ.
santamente, ,wv heilig; mangiare ~, (Iron)
met veel smaak eten.
Sant' Elena, I St. Helena.
santerellina, I heilig boontjc, femelaarster.
santerello. m kleine heilige (meestal Iron).
santificamento, m zic santijicazione.
santificare, I vt heilig verklaren, heilig mal<en, heiJigen; jig als goed, geoorloofd beschouwen; il dolore santilica l'anima, de
smart hciJigt, vercdelt de ziel; ~ Ie teste,
tie Zon- en feestdagen vieren, hciligen; II
~rsi, vr heilig worden, zeer vroom leven.
santificativo, agg heiligend, veredelend.
santificatore, m heiligmaker.
santificazione, I heiligverklaring; heiliging.
santificetur, m schijnheilige, huichelaar.
santimonia, I vrome levenswandel; F femelarij, schijnheiligheid.
santino, m klein helligenbeeld; bijbelplaatje;
prentje.
Santippe, I Xantippe.
santi'ssimo, I agg hoogheilig, allerheiligst;
II il S~, m het AllerhelJigste, het H.
Sacrament.
santita, j hcilighcid; godsvrucht; Sua,
Vostfa Santita, Zijne, UlVe Heilighcid (de
Paus).
santo, I agg heilig; vroom; aequa santa, wijwater; anna ~, jubeljaar, heilig jaar;
l'anno ~, God weet wannecr, met St.
]nttemis; Sant' Antonio, de H. Antonius;
campo ~, kerkhof; Santa Ckiara, ue H.
Clara; Diu ~! Groote God! tutta la santa
giornata, uen Gods ganschen dag; ~
Iddio/ in Gous naam; La lingua santa, de
Hebreeuwsche taal; lunedi. ~, PaaschMaandag; di santa memoria, zaliger nagedachtenis; olio ~, gewijde olie; il S~
Padre, de H. Vader; parole sante, PI wijze
woorden; San Pietro, ue H. Petrus; porta
santa, de hciligc deur (in de St. Pietcrskerk); settimana santa, Stille week (voor
Paschen); Venerdi ~, Goede Vrijdag;
vita santa, vroom, heilig leven; avere una

sapere
santa paz/:mza, cen pngelengcduld hebben; cke tu sia ~, F hond je maar kalm,
bedaard, wees maar tevreden; vivere in
santa pace, in ongestoorden vrede !even;
II sost m heilige; heiligen beelu; santi, pi
heiligenbeeldjes; heilige prentjes; qualeke
~ aiutera, komt tijd, komt raad; aver
qualcke ~ in paradiso, machtige be schermers hebben; non avere il suo ~ can qd
iem. niet mogen lijden; essere come isanti
al muro, altijd dezclfde kleeren aan hebben; lare il ~, den vrome uithangcn;
tornare a' santi vecchi, tot zijn vorigcn
stand, zijne vroegcre gewoontcn terugkecren; ogni ~ vuol la sua candela, elk
werk wil zijn loon.
santocchieria, I kwezclarij, feme1arij.
santocchio, m schijnheilige, femelaar.
santone, m femelaar; Santoni, 111 pi Mohammedaansche monniken.
santonico, m ~ alsem.
santonina, I ~ wormkruiu; santonine.
santore'ggia, 1 ~ boonenkruid.
santua'rio, m heiligdom; bedevaartplaats,
bcuevaartkapcl; rdiquieschrijn; rcJiquie;
't Heilige del" Heiligen (in ]oodschen
tempel).
sanzionare, vt bckrachtigcn, sanctionncen·n,
goedkeuren, staven.
sanzione, t sanctieo, bekrachtiging; t'1 waarborg tegen overtrcding; zie pramma-

tico.
sapa, t uitgcdampt druivensap, most.
sapere, I vt kennen, weten; kunnen; sail
sapetel weet je! hoor je! hoor! e sai se ... of
e sapete se ... , en toch, en niettemin; non
10 contento, e sapete se me ne ingegno, ik
kan het hem maar nid naar den zin maken en God weet dat ik mij er aile moeite
voor gccf; ben sai (sapete) of sai (sapete)
bene che ... , gc weet toch, dat ... ; sai eke e
of sai com' e, wed jc wat, wil ik je cells
wat zeggen; si sa cke ... , zooals men wE'et,
het is bekend; ~ (buon) grado a qd. di qe,
iem. dank wctcn, dankbaar zijn VOQl"
iets; ~ a mente, a memoria, van buiten
kennen; mi sa male eke ... , het eloct mij
Iced, dati mi sa milt' anni eke ... , het
schijnt mij nog duizend jaar eer. .. ; er
ligt mij zeer veel aan gelegen dati ~ la
parte, zijn rol goed kennen; so per (of d.)
moito, weet ik veel; hoe zou ik dat
weten; 1Ion ~ Piu in la, een oppervlakkige
kennis van iets hebben; aver da ---, moeten wetcn; far ~, doen weten, bekend
maken; non ~ jar altro cke ... , niets anders
kunnen doen dan; ~ fare con qd, met
iem. weten om te springen; ~ tanto a
lare eke ... , het zOO weten aan te leggen,
dat ... ; (prov)quellockenon sisa, nonajjligge, wat niet weet, wat niet deert; chi pit), sa,
meno presume, de verstandigste gedt toc;

sapiente
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a chi sa, non manca nulla, wic iets geleerd saputa, t kennis, wetenschap; a mia ,...." bij
mijn weten, met mijn voorkcnnis; essere
heeft, komt overal tcrecht; II vi smaken,
una eosa in ,...., di qd, iem. bekend zijn;
rieken (naar, di); pr uitzien (als); ~ buono,
parlare per ~, van hoorcn zeggen spregoed smaken (rick,,"); fig bcvallcn, aallken.
staan; ~ male, skcht smaken (riekell);
niet bevallcn, mishagcll; ~ dell' antico, saputamente, avv zelfbewust, verwaand;
willens pn wetens, voorbeclachtelijk.
een antiek uit"rlijk hebb(,ll; ~ di nott so
ehe, een vreemden, bijzolldcrensmaak heb- saputello, I m jcugdigc wijsneus, eigenwijs
persoontje; II agg eigenwijs, zelfgenocgben; non,......., di nulla, nicts ,vaard zijn) naar
zaam, wijsnruzig.
niets lijken, onbcnullig zijn; ~ di povero,
er armoedig uitzien; III sost m kennis, saputo, I p pass (v. sapere) & agg bekend,
beroemd; wijs, vcrstandig; > ingebceld,
gcleerdheid' wetcnschap.
cigenwijs, zclfg('llopgzaam; II (sost m)
sapiente, I p pres (v. sapcrc) & agg wetend;
wijs, gdccrd; II sost m wijze, gdcerdc,
lare il,-...J, zich zeer gelccrd voorclocn, over
verstandig mensch.
aJles willen mecsprckcn.
saplentemente, avv wijs, verstandig, klln(lig. Sara, f Saar (rivier).
sarabanda, I sarabande: oud-Spaansehe,
saplentino, m stmh'nt (tc Pisa of Rome).
deftige dans; langzamc stap van paard.
sapientone, m > ~Iwctcr, geken1c.
sapienza, 1 wijshcid, verstand; gckerdhdd; Sarace!'lo, m zie Saracino.
la S~, de Sapienza, hoogcschool tc Pisa saracinesca, t X valpoort; valdcur; sluis;
01 Rome; dettte della ~, verstandskies.
grendelslot.
sapona'ceo, agg zcepachtig.
saraclnesco, agg saracecnsch.
Saracino, I m Saracecn; W Turkenkop, housapona'lo, m zeepzieder, zecpfabrikant.
ten kop, waarnaar men stak bij steeksapona'ria,! ~ zeepkruid.
spelen; egli e il ~ di piazza, hij is de
saponata, f zeepsop, zeepwater; schuim (aan
wrijfpaal van allen; lis""", agg Sarapaardcbit); schuimend zwcd (v. pam'd);
fig vleierij; far una ~ a qd, km. stroop
eeenseh; oostcrsch; grana"", ~ bockweit.
om den mond smeren.
sarcasmo, m sarcasmc, bijtenclc spot.
sapone, m zcep; bolla di ,.." zccpbd, zie sarcasticamente, avv sarca'stico, agg sarcasbolla.; ~ da bucato, waschzf'cp; ~ nero,
tisch, bijtcnd, spottencl.
groene zccp; dar del,...., a qd, iem. stroop sarchlamento, m het wicdcn (v. onkruid).
sarchiare,
vt wieden, schoffelf'n.
om den mond smcren; pigliare il ,...." zich
de handcnl aten stoppen, latcn omkoopcn. sarchlatore, m ,-...Jora, f wieder; wieclster.
saponerla, f zcepziederij.
sarchlatura, f het wiedcn.
sarchlella, f sarchiello, m kleine schoffel.
saponetta, I stukje fijne zeep; reukzccp.
saponlficare, I vt docn vcrzeepen; II vi vcr- sarchlellare, sarchlettare, vt oppervlakkig
saponlficazlone, I verzeeping.
[zcepen.
sehoffelen.
saponoso, agg zccpachtig, zeephoudend.
sa'rchlo, m schoffel, wicdijzcr.
sapora'cclo, m slechte slllaak, bijsmaak.
sarcocolla, t vlccschlijm.
sap ore, m smaako; smaakje, tintje; welge- sarci'lfago, m sarcophaag; stccncn doodkist,
vallcn, behagen; che ,..,/ dat smaakt goed;
praalkist.
di mezzo ,-...J, flauw, met wcinig smaak! sarcologla, t spierenlccr.
senza ,...." smakeloos; dar,.., al sale, zich sarcoma, m l' sarcoom, vlecschboom,
voor zecr verstandig, wijs houden.
vleeschui twas.
saporl'flco, agg smakelijk, smaak gevend. sarcopte, sarcopto, m schurftmijt.
saporlno, In fijne, aangenamc smaak.
sarcotico, agg vlecsehvormend.
saporlre, vt smakclijk Illaken, kruiden.
sarda, f £5j sardijn.
saporitamente, avv sterk gckruid, gepcpcrd; Sardana'paJo, m Sarclanapalus; fig rijkc weltnet smaak; d01'mire ,...." vast slapen, heerlusteling, verwijfcl vorst.
Jijk slapcn.
Sardegna, f Sardinic.
saporito, p pass & agg gekruid; smakelijk; sardella, sardina, f i£j I sardijn, sardicntje;
2 ansjovis; scatola di sardelle, blikje sartc zout; te pikant; fig geestig, gcpcperd;
dines; stare (ammonlati) come Ie sardelle,
brutaal, eigenwijs (kinderpn); duur, gepeperd (prijs); uomo ,...." man van fijnen
als haring gepakt zitten, staan.
smaak; ook: sluw mensch; gUene disse sa'rdlco, agg Sardinisch.
delle saporite, hij zei hem ongezoutcn de Sardo, m Sardinier.
sardonicamente, avv sardonico, agg sardowaarheid.
saporosamente, avv smakelijk, met smaak.
nisch, schamper (Iachen).
saporoso, agg smakelijk; gekruid; fig aan- sardonlce, m sardonyx, gelaagd onyx.
genaam.
sargasso, m ~ sargassogras, soort zcewier.
sapoti'glla, f ~ brijappelboolll; brijappcl; sa'rgla, I serge.
N I sawoe manilla,
sargo, m i!iiJ zeebrascm.

Sarmata
Sa'rmafa, m Sarmaat.
sarma'tico, agg Sarmatisch.
Sarma'zia, I Sarmati e.
sarmento, m (droge) wijnrank.
sarrocchino, m schoudermantcltjc; 1'<,1grimsmantcltje van was dock.
sarta, I naaistcr, klcf'rmaakster.
sarte, sa'rtie, I pi J. hoofdtouwcn, hoofdwant; _ lalse of di lortuna, hulpwant.
sartiame, I J. staand want.
sarto, m kleermaker; pietra d,~ - , speksteen; - da ttoma, h8crcnklecnnaker.
sartora, I naaistcr.
sartore, m kleermakcr.
sartori a, I klcermakerswcrkplaats.
sartorio, agg muscolo - , snijdersspicr.
sassafrasso, m If. sassefrasboom; -hont.
sassa'ia, I steenen dam, steenen schoeiing.
sassaiuoIa, I gevecht met steenen; 't werpen
met steenen.
sassaiuoIo, agg colombo - , ~ rotsduif.
sassata, I steenworp; roba da sassate, slecht,
mislukt werk.
sassefrica, I If. preibladige boksbaard.
sassello, m ~ rotslijster.
sa'sseo, agg steenen; stccnachtig.
sasseto, m' stecnachtige bodem.
sasseUo, sassi cello, m steentjc.
sassilicare, vt versteenen.
sassi'fraga, I If. steenbreek.
sasso, m steen, keistcen; gesteentc, rots;
rotsblok; rotsgraf; cava di sassi, steengroeve; cuore di - , steeJ:len hart, gevoel1005 hart; olio di - , petroleum; sepolcraZe, graf~teC'n; un. tray di "'"-', eell steenworp ver; essere un - (of un pezzo di -),
gevoelloos, dom zijn; lar ai sassi, e1kaar
Inct stecncn werpen; tirare un ~ a qd,
iem. met een steen werpen; rimanere di
- , als verstcend blijvcn staan (v. schrik).
sassofono, m l' saxophoon.
sa 'ssoIa, f olicvat; J. hoosvat.
sRssolino, m stcentje; sassolinc, natuurlijk
waterhoudend boraxzuur.
sassone, m groote steen, rotsblok.
Sa'ssone, m Saks, Sakser.
Sassonia, ISaksen.
sassoso, agg stecnachtig, stccnig; stepnen.
Sa'tana, Satanasso, m Satan.
sata'nico, agg duivelsch, satansch; satanisch; romori satanici, pl hclsch geraas.
Sal anno, m Satan.
satellite, m s atcllie to, trawant, begeleidcr;
[+.1 bijplaneet, maan.
sa'tira, I satire, spotschrift, hekeldicht;
scherpe kritiek.
satireggiare, vt op satiricke wijze behandelen, bespotten, hekclen (in geschriften).
satirescamente, avv satireseo, agg satiriek,
hekelend.
satiei'asi, I l' ziekelijkc geslachtsdrift,
sati'rica, f satirische dichtl,unst.

savio
satiricamente, avv satirisch, hekelend.
saU'rico, I agg satirisch, hekclcncl, bijtend;
II sost 1It lwkeldichtcr; satirick, scherl'
karakter.
sati'rio, satirione, m If. orchis.
sa'tiro, m satyr, sater, bosehgod; lig plomp,
boersch mensch; wellusteling; satircnschrijver.
satirografo, m schrijver van satcrspelen.
sativo, agg bebouwbaar, zaai-, zaad-.
satolla, t voedzame, toereikende maaltijd;
dormire la ~, na den maaltijd cell dutje
doen; prendere una ,..., di qc, zich ergens
aan vcrzadigen.
satollamento, m verzacliging; bevrcdiging.
satollare, vt I verzadigen, den Iwager stillen;
II ~rsi, vr zich verzadigen; lig genocg,
zijn bekomst hebben, zijn begecrtc bevredigen; -rsi di speranze, zich met hoop
voeden.
satollo, agg verzadigd, zat; vol, volgezogen;
,...., delle cose del m011do, de wercld zat,
beu; e ~ di piangere, hij is uitgewecncl.
satrapia, I Q;l satrapie, oud-Pcrzische provincie.

sa'trapo, m Q;l satraap, ouc1-Perzisch landvoogd; heerschzuchtig, weeldcrig mensch,
despoot.
satrapone, m ingcbeelc1, ol'geblazen mensch,
geleerddocner.
satura'biJe, agg verzadigbaar.
saturare, vt verzadigen.
saturazione, I vcrzadiging.
saturn ale, agg Saturnus-.
saturnaIi, m pi Saturnalien, Saturnusfecstcn
(in 't oude Rome); sleml'partijen.
saturnino, agg I Saturnus bctrefiend, Saturnisch; fig humeurig, norsch; 2 loodhoudend; l' lood-; calica saturnina, loodkoliek.
saturnismo, m looclvergiftiging.
saturnitit, I norschh8id, humcurighcid.
Saturno, m (Mit) l!l Saturnus; (Chim) lood;
lig mopperaar, zuurpruim; sale di - ,
loodzout.
sa'turo, agg verzadigd (met, di); lig vervuld
van, vol.

sa'uri, m sanriers, hagedisachtigc dieren.
sa'uro, I agg voskleurig, geelbruin; II sost
m I ~ vos (paard); 2 saurier, hagcdisachtig dier; - allocato, zwectvos; .,....,
dorato, goudvos.
savana, I savannc.
savere, vt zie sapere.
saviamente, avv wijs, verstandig; oordeelkundig.
saviezza, f wijsheid, verst and, doorzieht.
sa'vio, I agg wijs, vcrstandig, omzichtig; oordeelkundig; cane ~, goedaardige hond;
cavallo -, rustig paard; (prov) ~ da
piccino, malto da grande, vrocg wijs vroeg
ZOt; II sost m wijze, gclccrdc; (prov) al ,..."

Savoia
poche parole bastano, een wijs man heeft
aan een enkel woord gcnoeg.
Savoia, t Savoye.
Savolardo, I m Savoyaard, Savoycr; soort
zaehte bcsehuit; bittcrkoekje; II agg s~,
uit, van Savoyc.
savonea, f h02stmiddel, borstsiroop (uit
amandcJolie).
savore, m sans uit fijngcstampte noten;
sardines, gewcekt brood, geperste drui yen en olie; zie ook sapore.
sazla'blJe, agg verzadigbaar, te verzadigcn.
saziablllta, j vcrzadigbaarheid.
saziare, I vi verzadigen; bevredigcn, stillen;
de maag overladen, zwaar op de maag
Jiggen; fig walg opwekken, vervcJen, vcrmoeien; II ~rsi, 1Ir zich verzadigen; zich
bcvredigcll, vcrzadigd worden.
sazletil, f zatheid, verzadiging; walg; a ~,
tot men genoeg heeft, tot walgcns toe;
tot men niet meer kan.
sazle'vole, agg verzadigd; fig vcrvelend,
vermoeiend, afkeerwekkend.
sazlevolezza, f zatheid; fig vervelendheid,
verveling, walg; ~ di parlare, verve len dc,
vermoeicnde manier van spreken.
sa'zio, agg verzadigdO, zat; vol, volgczogen;
tevredcn, bcvrcdigd; vervelend, lastig;
essere ~ di viverc, het lcvcn zat zijn.
sbaccanegglare, vi een helsch geraas maken.
sbaccellare, vt pellen, doppen (erwten, boonen).
sbacchlare, I vt met gewcld werpen, smijten;
stukslaan; ~ l'uscio sui muso a qd, iem.
de deur voor den neus diehtsmijten; ~
qc nel muso a qd, iets voor een spotprijs
verkoopcn; II vi heen en weer gcslingerd
worden; slaan (v. (kuren pn vellstprs).
sbaclucchiare, vt hartclijk en hcrhaaldclijk
kussen, naar hartclust kusscn.
sbadata'ggine, f onopJcttcndheid, onachtzaamh:id.
sbadatamente, avv sbadato, aRg uit onachtzaamheid, gedachteloos, onbcdachtzaam.
sbadlgliamento, m gegceuw.
sbadlgliare, vi geeuwen.
sbadl'gllo, m gegceuw, geeuw; 10 ~ e cantagioso, geeuwcn is aanstckelijk.
sbagllamento, m vcrgissing, het misscn.
sbagllare, I vt missen (den rechten weg); ~
pagina, een vcrkeerde bladzij(lc opslaan;
II vi zich vergisscn, dwalen; zich verrekenen; scusi, ho sbagliato, exeuseer,
ik heb mij vergist; non c'e da ~, daar is
geen vcrgissing mogcliik; non puo ~, gii
kunt u niet vergissen, den weg niet
missen.
sbagllato, p pass & agg vergist, gemist, verkeenl mis; vcrkccrd afgeloopcn.
sba'gJio, m vcrgissing, dwaling; misstap (v.
vrouw); flater; per ~, uit vcrgissing.
sbaldanzire, I vt ontmocdigcn, den moed,
lraLIAANscn.

sbancare
den trots benemen; II vi & ~rsi, vr den
moed laten zinken.
sbalestramento, m afwijking, miswijzing; 't
sleeht loopen, slceht aanwijzcn (v. instrumenten).
sbalestrare, I vi missehieten, het doel missen; van de waarheid afwijken; praten,
oververtellen; vcrkcerd wijzen, loopen
(instrument); una rima sbalestra, eell
rijm hinkt; II vt met den armboogsehieten;
fig ver weg zenden; ~ Ie gambe, met de
voorbeenen slingeren, maaicn (paard);
III ~rsi, vr boven zijn kraehten leven.
sbalestratamente, avv onbezonnen, onoverlegd.
sbalestrato, p pass & agg onbezonnen, onoverlegd; teugelloos, onbeteugeld;
negli interessi, in schulden gcstoken, in
geldverlegcnheid; occhi sbalestrati, pionrnstig zwevende oogen.
sballare, I vi uitpakken; ~ bugie, leugens
opdisschcn; II vi stcrven; verliezen (bij
't spell.
sballatura, f het uitpakken, ontpakking.
sbaJlone. m bluffer, opschepper.
sbaJlottare, vt op de armen wicgen en kussen
(een kind).
sbalordlmento, m verbluftheid, vcrbijstering, verdooving.
sbalordlre. I· vt doen duizelen, verbluffen,
suf maken; vcrdooven; II vi verdoofd,
bedwelmd, bcteuterd worden; geheel vcrbluft, paf worden; cose da~, pi zeer vcrwonderlijke dingen; fracasso da ~, geraas, dat iem. hooren en zien vergaat.
sbalordlta'ggine, f verbluftheid; onbezonnenheid, onbezonnen streek.
sbalordltivo, agg verbluffend; overstelpend;
verbazend, kras.
sbalordlto, I p pass & agg verdoofd, vel'bluft, beteuterd; onbezonnen; II. sost m
onbezonnene, mensch zonder hersens.
sbalzare, I vi wegwerpen, wegslingeren; J,.
uit den koers drijven (een sehip door den
storm); fig wegzenden, heen en weer
sturen; overplaatsen (ambtenaar); II vi
valJen, omlaagstorten; geslingerd worden;
zich werpen, storten op; f overspringen
(v. d. cenen toon op den anderen).
sbalzellare, vi heen en weer slingeren, door
elkaar schudden.
sbalzellio, m aanhoudcnd gcschud, geschommel (v. schip).
sbalze\lone, sbalze\lonl, avv a~, met horten
en stooten.
sbalzo, m sprong; stoot, ruk; cpstuiting; far
sbalzi, opspringen, opstuitcn; a sba.lzi, met
horten en stooten, slingeremi (v. e. beschonkene); a ~, van binnen gevuld;
cornice a ~, massieve Jijst; di ~, met
een ruk; fig met cen grooten sprong.
sbancare, vt de ballk doen springen.

I

sbandamento
sbandamento, m ontbinding, uiteendrijving;
wilde vlucht, wanorde.
sbandare, I vt uiteenjagen (den vijand); J,.
opzij leggen (de wind een schip); II
-rsi, vr ui teengedreven worden, in
wanorde uiteengaan.
sbandatamente, avv in volslagen wanorde.
sbandegglamento, m verbanning.
sbandegglare, vt verbannen.
sbandelJare, vt het beslag, de banden los·
maken; uit de hengsels lichten (deuren).
sbandlerata, 1 vaandeloptocht (met musbandlmento, m verbanning.
(ziek).
sbandlre, vt verbannen; verdrijven; ook:
uit de ballingschap terugroepen; - qd in
avere, iemands vermogen verbeurd verklaren.
sbandlto, I p pass v. sbandire; II sost m balling, politiek uitgewekene.
sbaragliare, I vt verstrooien, uitccnjagen; II
-rsi, vr uiteengcjaagd, verstrooid worden.
sbara'glio, m verstrooiing, uiteenjaging;
wanorde, verwarring; metterc a - la pcrsona, zijn levcn op 't spel zetten.
sbarazzare, I vt uit den weg ruimen; ,...., il
passo,~den doorgang vrijmaken; II """rsi,
vr zich ontdoen van, zich van den hals
schuiven.
sbarazzlnata, 1 lichtzinnige, onverantwoordelijke streek.
sbarazzlno, m deugniet, straatjongen, jonge
vechtersbaas.
sbarbare, I vt ontwortelen, uittrckkcn met
wortel en al; jig ui troeien; afschaffen;
omverwerpen; overbluffen; scheren; qe da qd, iets met geweld van iem. afdwingen; non ce la sbarba, bij speelt het
niet klaar, 't gelukt hem niet; II -rsi, vr
zich scheren.
sbarbatello, m baardelooze knaap; > melkmui!.
sbarbato, I p pass v. sbarbare; II agg baarde1008; lig onrijp, groen.
sbarblcamento, m ontworteling.
sbarblcare, vt ontworteIen; uitrocicn, "ernietigen.
sbarcare, I vt ontschepen, lossen; aan land
zetten; zonder moeite 01 gcvaar te boven
komen; (slechte tijden); sbarcarla con qd,
het met iem. weten te schipperen; sbarcarse1a, zich er doorslaan, met moeite
rondkomen; ,...., illunario, tot aan 't eind
van 't jaar weten rond te komen; II vi
landen, aan wal gaan; ui tstappen.
sbarcato'lo, m aanlegplaats; losplaats; station.
sbarco, m ontscheping, ontiading, lossing;
~ landing; landingsplaats, losplaats; lare
uno ,....,. een landing ondcrnemen, landen.
sbardellare, I vt africhten (jong paard); II vi
vuile praatjes vertellcn.

sbavare
sbardellatamente, avv onmatig, mateloos,
heel erg.
sbardellato, I p pass van sbardellare; II agg
overmatig, zecr groot, onmatig, mate1005; brutaal.
sbarra, 1 sperbalk, slagboom, barri~re;
dwarsbalk; dwarshout, spalkhout; balk;
mondknevel, mondprop; jig rem, teugel,
muilkorf; pal (in horloge); ~ balk (in 't
wapen); J maatstreep; ~ weefboom;
rekstok.
sbarramento, m afsluiting, versperring.
sbarrare, vt versperren, afsluitcn; ,...., Ie braecia, de armen uitstrekken; ,...., gli ocehi, de
oogen wijd opensperren.
sbarrata, j slagboom, barriere.
sbaslre, vi flauw vallen; sterven.
sbassare, vt lager maken, uitdiepcn, lager
hangen; (fig) ,...., la potenza di qd, iemands
macht inkorten.
sbasso, m vcrlaging, 't lager plaatscn; $
daling (van prijzen), baisse.
sbastare, vt afzadclen.
sbatacchlare, I vt op den grond of tegen den
muur slingeren, kwakken; open- en
dichtslaan (deuren door den wind);" fig
kwellen, beangstigen; II vi slaan (v. deuren en vensters); III -rsi, vr zich aan
wanhoop, smart overgeven, geheel vertwijfeld zijn.
sbatacchlo, m 't aanhoudend open en dichtslaan van deuren.
sbattagllare, viluiden, kleppen (v. klokken).
sba'ttere, I vt met geweld slingeren; hevig
schudden, door elkaar schudden, heen en
weer slingeren, sterk bewegen; tot schuim
kloppen (eieren); overwinnen, verc1rijven
(droefgeestigbeid); $ aftrekken, korten;
fig ter nederslaan, bedroeven; verminderen, verkleinen (iemands roem); ,...., le ali.
met de vleugels klapperen, klapwieken;
,...., la coda, met den staart heen en weer
slaan; ,...., i denti, zijn kaken roeren, eten;
,...., i piedi, stampvoeten (v. toom); II vi
klapperen (der zeilcn); slaan (v. deuren,
vensters); III ,....,rsi, vr heen en weer sHngeren; zich aftobben, zieh kwellen.
sbattlmento, m geslinger, geruk; geklepper
(v. deuren en venster); geraas, getier (v.
wind); gebruisch (der golven); (Pitt)
schaduwen van door 't Heht bestraalde
voorwerpen.
sbattltura, f zie sbattimento.
sbattuto, p pass (v. sbattere) & agg heen en
weer bewogen, door elkaar geschud; geklopt (eiwit); bedrukt, temeergeslagen
somber; ocehi sbattuti, pI matte, gebroken
oogen;
sbaulare, vt uit de koffers halen, uitpakken.
sbavamento, m gekwij!.
sbavare, I vi kwijlen; vuil afdrukken (letters); IJ vt X de slakkell van 't gictsell05-

sbavatura
maken; III ,...,rsi, vr zich volkwijlcn.
sbavatura, I kwijl; slijm (v. slakhn); vloszijde; vezels (van slecht gewcven laken,
aan rand van opengesnedcn papier e.d.);
oneffen-, rnwheden; onznivcre afdrnk, 't
kladden.
sbavazzare, vt bekwijlcn.
sbeffamento, m bespotting.
sbeffare, vt be spot ten, ni tlaclwn.
sbeffatore, m spotter, spotvogcl.
sbeffeggiare, vt onophoudclijk voor den gek
houden, bespotten.
sbeffegglatore, m onverbetcrlijk spotter.
sbelllcarsl, vr in: ,..., dalle risa, zich ziek
lachen, bcrsten van 't lachen.
sbendare, vt den blindd02k afnemen.
sberciare, vi het docl missen, slccht spclcn.
sberleffe, sberletfo, m litteeken van sabelhouw (in 't gezicht); schcd gczicht, bespottenel gcbaar; lar sberlelli, gezichten
trekken (om iem. te bespotten).
sberrettare, vi & ,...,rsl, vr de muts afnemen groeten.
sberrettata, I groct door 't afnemen van de
muts, de pet.
sbertare, vt bcspotten, voor den gek houden.
sbertucciare, vt verfrommelen, plat zi tten
(hoed), nit het fats02n br('ngell.
sbevazzamento, m gebras, zuiperij.
sbevazzare, vi veel elrinkcn, zuipcll, pimpelen.
sbevazzatore, m krocgloop"r, pimpelaar.
sbevucchlare, vi zuipen, kro"gloopen.
sbladato, agg verbleekt, verschoten (kleur).
sbladlre, vi verblee ken, vcrsehieten (k1curen).
sbladito, p pass & agg verbleckt vcrsehotcn;
kleurloos; vcrlept.
sblancare, vi & ,...,rsl, vr wit, blcck worden
verbleeken; vcrschicten (klenr).
sblancato, p pass (v. sbiancare) & agg blcck
dooelsbleek.
sblcchlerare, vi den wijn bij 't glas vcrkoopen.
sblecamente, avv seheef, schuin.
sblecare, I vt schuin maken; scheef afsnijden;
II vi scheef, schuin loopen, schecf zijn;
III ~rsi, vr schuin kijken, locns zijn.
sbleco, I agg scheef, schuin; guardare a ~,
scheel, schuins aankijken, boos dreigcnd
aankijken; II sost m het scheefloopen (v.
muren).
sbiettare, I vt de wiggen, stuttcn wegncmen;
II vi zich nit ele v02ten maken; uitglijelen.
sblgonclare, vi zwemmcn (in te wijde schoenen, in klecren &).
sblgottlmento, m ontsteltenis.
sblgottlre, I vt ontzetten, doen ontstellen; II
vi & ~rsi vr ontstellen, van zijn stnk
geraken; zijn tegenwoordigheid van gcest
verliezen.
sbllanclamento, m zie sbilancio.

sboccio
sbilanclare, I vt uit het cvenwicht brengen;
II vi 't evenwicht verliezen; naar een
kant overhellen; III ""'rsi, vr zijn tegenwooreligheiel van geest, zijn kalmte verliezen, zijn monel voorbij praten; zich in
gelelelijke moeilijkheden brengen; zijn
maag overladen.
sbllanciato, I p pass van sbilanciare; II agg
in verwanlc gC'ldclijke omstandigheelen
verkeerend.
sbila'nclo, m wanvcrhoucling, onpvcnwichtigheid; wanorde (in geldzaken); ,..., di
spese buitensporige uitgavcn.
sbllancione, m gewaagelc, koenc sprong.
sbllenco, agg krom; sc1wefgpgroeid; met
kromme beencn.
sblllardare, vi 000 bil j ardecrcn.
[ken.
sblluciare, vi scherI', met aandacht ronclkijsblrbare, vi bcelriegen, epn oncerlijk levcn
lciclen; sbirbarsela, zijn lcven in ledigheiel,
nietsdocn doorbrengen.
sblrclare, I vt md half toegeknepen oogen
aangluren (van bijzicnelcn); II vi ronelgluren, loeren.
sblrciata, I 't aangluren; schprpe, onelerzoekende blik.
sbi'rcio, agg bijzipnd.
sbirra'glla, f > troep (licvenvangers, klabakken.
sblrrerla, I poli tic; handcling, yak van politieagent.
sbirresco, agg als een politieagent,politie-;
ruw.
sblrro, m politieagent; rakker; J.. wantstrop.
sblsorlare, vi ge beden prevelen.
sbizzarrlre, I vt ,..., qd, icm. zijn kuren aHeeren; II ,...,rsi vr zich in 't hoofd halen
(om); zijn luimen botvieren.
sbloccare, I vt de bJokkade opheffen, ontzetten; II vi 0 0 0 weer ui t elen zak springen.
sboccamento, m uitmoneling; uitgieting.
sboccare, I vi uitmonelcn, zich uitstorten
(rivicren); uitloopen (straten); uitstroomen, nitbrcken; uitbarsten (in scheldwoorden); II vt de hals v.c. fIesch breken;
~ un canHone X een kanon ontredderen
door een schot in de monding; ,..., it
liasco, 't bovenste laagje wijn, olic afschudden, weggicten.
sboccatamente, avv uitgelaten, tc vrijmoedig, overdrcven.
sboccato, agg ongcgeneercl, tc vrij in zijn
spreken, ongemanierd; hard in den monel
(van paarel); aangebroken (v. flesch); met
afgebrokcn hals (Hesch).
sboccatura, I monding, uitmonding; 't bovenste nit de flesch, elat men weggooit.
sbocciare, vi ~ ontluiken, opengaan (bloem);
ontspringen (bron); lig voortvl02ien (uit).
sboccio, m ~ 't ontluiken, opengaan; donlla
di ~, al te vrije, uitgelaten vrouw; gente
di ,..." vroolijke, opgernimde menschen;
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sbriciolare

ragazza sui primo "'-', zich pas ontwikke- sbracato, agg zonder brock; uitgelaten, onlemle maagd.
behoorlijk (gelach); adcIIijk (wild); grasso
sbocco, m monding, uitmonding (v. rivier,
~, overmatig dik.
straat); $ stapelplaats, afzetplaats; afzet- sbracclare, I vi van den arm losmaken; II vi
gebied, markt, debouche; ~ di sangue,
te druk gesticulecrEn; III ~rsi, vr de
bloedspuwing.
mouwen opstroopfn; jig zich aHe moeite
sbocconcellare, vi & vi kieskauwcn, knabbegeven.
len (aan een stuk brood); afbrokkelen; af- sbracciato, agg met opgestroopte moubreken.
wen.
sbocconeellatura, f stukjc, brokje; afgebro- sbra'ecio, m 't uithakn van den arm (om te
ken stukje.
slaan oj te werpen); ruimte om uit te
sboffo, m pof, poet (aan kleeren); manica a
halen, bewegingsruimte.
sbojji, pofmouw.
sbraciare, I vt den kolengloed aanwakkercn;
sboglientare, I vi hevig gisten, koken, borII vi bluffen, opscheppen.
relen (de maag); II vt bezorgd maken; sbraeiata, f 't oprakelen van den kolenweeken (cocons v. zijderupsen); III ~rsi,
gloed; bluffcrij, opschepperij.
vr boos worden; in onrust gerakcn.
sbracio, m onverbeterlijke lust tot opschepsboJgiare, vi opbollen (kleeren).
pen, tot dikdoen.
sbollire, vi ophouden te koken; fig verkoe- sbracione, m opscheppcr, dikdoeuer.
len, bedaren (hartstochten).
sbraitare, vi razen, opspeleu.
sbonzoJare, I vi bijna op den grond hangen sbraitone, m luidschreeuwende, opspelencle,
(van overvloed bv.: druiventrossen);
tiercndc pcrsoon.
overvloeien, bijna barsten (uiers); zich sbramare, I vt bevrec1igcn (lust, verlangpu);
totbarstens toe voleten; scheurcn krijgen;
stillen (honger), lesschen (dorst); II ~rsi,
,-." dalle risa, bijna bersten van 't lachen;
vr ziju lust, begeerte bevredigen.
II ~rsi, vr een breuk krijgen; schade sbranamento, m verschcuring; verbrokkelijden.
[ken zijn.
ling.
sbornia, f dronkenschap; aver una ~, dron- I sbranare, I vt verscheuren, stuk scheuren;
sborniare, I vt aandachtig bekijken, beglu·
"'-' l'onore, iem. naar beneden halen,
ren; zien, bespeuren, ontdekken; II ~rsi,
iemands eerbezoedelen; II (v recipr) ~rsi
vr zich bedrinken.
jra di lora, elkaar door 't slijk halen.
sborniato, agg dronken.
sbrancare, I vt ui t de kudde halen, afzondesborrato, agg uitgeput, krachteloos, slap.
ren uit de kuclde; voor zich winnen, aan
sborsamento, tn zie sborso.
zijn zijc1e halen; takken wegsnijden; ~ la
sborsare, vt uitbetaleu, betalen, voorsehiecongiura, de samcnzwcring verijdelen; II
ten.
",-,rsi, vr zich van de kudde afzonderen,
sborso, m voorschot; uitbetaJing; stare in
zich verwijderen, het gezelschap verisborso, in voorschot zijn.
laten.
sboscare, vt ontbosschen.
sbrandellare, vt in stukken scheuren.
sbottonare, I vt losknoopen; ronduit zeggen sbrano, m het verscheuren, scheur; schram.
(meening); ~ improperi, beleedigingen, sbrattare, vt opruimcn; schoonmaken, vegen,
schimpwoorden niet sparcn; II ~rsi, vr
reinigen (kamel'S, straten); afnemen (ta(zijn kleeren) losknoopen; jig zijn hart
fell; jig uit den weg ruimen; sbrattate di
uitstorten; non ~rsi, gesloteu zijn als
qui, pak je weg.
een pot.
sbrattata, j 't opruimEn, schconmaak; dare
sbottoneggiare, vi hatelijke zinspelingen
una ~ ad una stanza, een kamer schoonmaken.
maken.
sbozzacehlre, vi 't weer ophalen, weer op- sbratto, m 't opruimen, rcinigen.
komen (planten).
sbravazzare, vi snoeven, den held speJen.
sbozzare, vi outwcrpen, schctsen; in 't ruw sbravazzata, t snoeverij, grootspraak.
bewerken, den eersten vorm geven.
sbravazzone, m snoeVE'r.
sbozzatura, f eerste bewerking, uithouwing sbreccare, vt aan den rand brekcn (een
van 't marmer.
schotel); een stuk van dcn rand afslaan.
sbozzimare, vt ontglanzen (laken).
sbreccato, agg met bcschadigden rand.
sbozzo, m ontwerp, schets; eerste, ruwe bc- sbrendoiare, vi in lappen, lompen afhangen.
werking.
sbre'ndolo, m afhangcnde lap (v. gcscheurde
sbozzoJare, vt de coeons aflezen (v. d. takkleeren).
ken).
sbrendolone, m havelooze, in Jompen gelibracarsi, vr zijn brock uittrekken; ~ dalle
hulde kere!.
risa, zich een ongeluk lachen.
sbricconeggiare, vi als cen schurk leven.
sbracatamente, avv zorgeloos; ongegt'neerd; sbrl'clo, agg armoedig, have1oos.
onbehoorlijk.
sbrlcioJare, I vi verkruimelen, verbrokkelen;
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II -rsi, vr afkruimelen, afbrokkelcn.
sbrigamento, m ijver, voortvarendheid,
doortastendheid.
sbrigare, I vt goed, flink afdoen, doortasten,
afwikkelcn; _ qd, iem. te woord staan,
afschepen; > naar de andere wereld helpen (patientcn); II r-wrsi, vr zich haasten;
zich beijvercn; zich redden ui t; -rsi da
qd, zich van iem. afmaken.
sbrigatamente, avv ijlings, zonder taltnen.
sbrigatlvo, agg afdoend; snelwerkend; voortvarend.
sbrigato, I p pass v. sbrigare; II agg licht,
gemakkelijk af te doen; voortvarcnd,
doorta<;tend.
sbrigliare, I vt aftoomcn (paard); lig 105maken, bevrijdcn; II vi den teugel aanhalen, een ruk aan den teugel geven.
sbrigliata, I ruk aan den teugel; verwijt; bcrisping.
sbrigliatamente, avv toomeloos, ongebreisbrigliatezza, 1 toomeloosheid.
[deld.
sbrigliato, p pass (v. sbrigliare) & agg afgetoomd, zonder teugel; teugclloos, ongebreideld.
sbrindellare, I vt in flarden schcurcn; II vi
he en en weer flaclclcren.
sbrocco, m vloszijde, vlokzijc1e.
sbroccolare, vt afvretcn, afgrazen (inz. koolbladeren).
sbrodolare, vt met soep, saus vet maken,
vuil maken.
sbrogliare, I vt opruimen; uit de war halen;
lig uit de verlegenheid redden; II -rsi, vr
zich uit de verlegenheid redden, zich er
door slaan; zich bevrijden.
sbronciare, sbroncire, vi pruilen, mokken.
sbronconare, vi van wortels en boomstronken zuiveren (terrein).
sbroscia, f slappe thee of koffie, gootwatcr.
sbruffare, vt uitspuiten (uit den mond); bcsproeien, besprenkelen.
sbruffo, m 't bespuiten met den mond; klets
water; fooi, omkoopingssom; ongerechtvaardigde winst; dare uno r-w a qd, iem.
iets in de hand stoppen, omkoopen.
sbruttare, vt opknappen, schoonmaken.
sbucare, I vi (uit het gat) te voorschijn
kruipen; X overvallen (van uit een hinderlaag); _ dalletto, uit zijn bed kruipen;
II vt te voorschijn halen, ui t zijn hoI
lokken.
sbucchiare, vi uitglijden; uit de hand glippen; zie sbueeiare.
sbucciafatlche, m & 1 indeellijntrekker.
sbucciare, I vt schillen, pellen; villen, stroopen; schrappen (visch); lig om zeep brengen; r-w un autore, een schrijver oppervlakkig verklaren; II -rsi, vr zich de
huid schaven; F handig de lijn trekkcn.
sbucciatura, 1 het sehillen, pellcn; villen;
huidafschavlng, schaafwondje.

scacco

sbuccione, m lijntrekker, malenger.
sbudellare, vt schoonmaken (wild, slachtvee); den buik opensnijden; fig zwaar
verwonc1en.
sbuffamento, m zie sbuffo.
sbuffare, vi snuivcn, proesten; brieschen (v.
toorn).
sbuffata, 1 gesnuif, 't snuiven.
sbuffo, HI gesnuif, 't snuiven; geproest; gespetter; 't bri(schen; gebruis (del' zec).
sbugiardare, vt logenstraffen.
sbu'rrare, vt afroomen (melk).
~bulzare, I vt de ingcwandell ui th"lcn, ontweicn; den buik open snijc1cn (dat de ingewanden eruit hangen); openen, ontzegclen (brieven of pakken om tc stclen
01 hcimelijk te keen); opensnijden (kussens, matrassen); II r-wrsi, vr dool'breken
(cen gezwel).
sca'bbia, 1 l' schurft.
scabbiare, vt van de sehurtt genezen.
scabbiosa, 1 ~ scabiosa, schurftkl'uid.
scabbioso, agg
schurttig; 2 moeilijk,
hachelijk.
scabino, m QJ schepen (v. d. sehout).
scabrezza, f ruwheid (v. oppcl'vlak).
scabro, agg ruw, hobbelig; moeielijk, zwaar
(weg).
scabrosamente, avv l'uw; met moeielijkhcden verbondcn.
scabrosita, 1 ruwheid; oneffenheid; onverbetcrde plaats (in een wcrk); lig zwarigheid.
scabroso, agg ruw, hobbelig; moeielijk,
zwaar, moeilijk te begrijpen; hachelijk.
scacazzare, I vt met zijn drek bevuilen; bekakken; - i denari, zijn geld verbrassen.
scaccato, agg gcruit (patroon).
scacchiare, I vt snoeien (wijnstok); II vi flauw
vallen; sterven.
scacchiera, scacchiere, m schaakbord; schatkist (in Engeland); Caneelliere della seaeehiere, m Lord kanselier van de Schatkist.
scacchista, m schaakspe1er.
scacciamento, m verjaging, verdrijving.
scacciamosche, m indecl vliegenwaaier.
scacciapensieri, m indecl vel'strooiing, tijdverdrijf; J" mondharmonica.
scacciare, vt verjagen, verdrijven; wegjagen.
scacciata, 1 verjaging, verdrijving; 't opjagen (van vogels op jacht); dare una ~ a
qc, iets vluchtig, oppervlakkig doen.
scaccino, m kerkdienaar, kerkeknecht.
scacco, m veld (van schaakbord); fig nederlaag, tegenslag; mislukking; dunne pIck
in weefsel; -t schaaksgewijze opstelling (v.
schepen); scacchi, pi sehaakspel; a scacchi,
geruit (stof); _ matta, schaakmat; dare
~ matta, schaakmat zetten; dare 10 r-w
matto a qd, iem. op sluwe wijze uit eell
arobt dringen; vedere it sale a seacchi, in
de gevangenis zi tten.

scaccolo
sca'ccolo, m stukje, snippertje, £lard.
scaccomatto, m schaakmat.
I scaclato, agg in: rimanere ,..." in zijn verwachtingen bedrogen zijn; met een langen
neus aftrekken, bot vangen.
2 scaclato, agg bianco,..." verblindend wit.
scadente, agg vervaUend; in verval gerakend;
niet op de hoogte van den tijd; $ van
minderwaardige kwaIiteit.
scadenza, I $ vervaltijd (v. wissel); verval,
ondergang; cambiale colla ,..., a tre mesi,
wissel op drie maanden; cambiale in ,..."
vervallen, betaalbare wissel; a breve (of
carta) ....." op kort zicht.
[mijnboek.
scadenz(i)~'rlo,seadenzlere, m $ wisselterseadere, vi vervallen, in verval geraken,
achteruitgaan; aan aanzien, krediet verliezen; $ verioopen, vervallen (betalingstermijn); ten einde loopen; !'1 ten deel
vallen, toevallen (bij erfenis).
seadl'blle, agg vervalbaar.
scadlmento, m verval, ondergang.
scaduto, p. pass (v. scaderej & agg vervaUen·; achteruitgegaan, uitgestorven (geslacht); verschoten (kleur); verloopen, afgeloopen (termijn); moneta scaduta, buiten
koers ges tel d geld.
seafa, I schuit; ponte di scale, schipbrug.
seafandro,m duikerpak, duikertoestel; zwemgordel.
scaffale, m bozkenkast, boekenrek langs
wand; etagere; wandrek.
sealo, m J,. scheepsromp.
scaglonare, I vt van schuld vrijspreken, verontschuldigen; II ,..."si, vr zich van
schuld vrijpleiten, zich rechtvaardigen.
sea'glla, I schub (v. visch, v. pantser);
splinter, schilfer (v. marmer, metaal);
metaalplaatje; ~ schroot; scherf (v. granaat); A stopsteen; ,..., di lerro, natuurlijk
ijzeroxyd; scaglie di lerro, pi hamersIag;
aver la ,..., come i pesci, een groote vuilpoets zijn; tirare a ,..." met schroot
schieten.
seagliamento, m worp; het schrappen (v.
visch); J,. 't vlot maken (v. schip).
Icagliare, I vt I slingeren, werpen; 2
schrappen (visch); 3 lig nutte100s verspillen; 4 J,. vlot maken (een schip);
,..., Ie braccia, met de armen zwaaien; ,..., un colpo, een slag geven; ,..., Ie
parole al vento, in den wind praten; II
,...,rsi, vr J,. weer vlot worden; afbladeren,
afschilferen (marmer, metaal); ,...,rsi ad·
dosso ad uno (of contra a qd) zich op
iem. werpen.
scagliatore, m slingeraar, werper.
scaglietta, I schilfertje, scherfje; soort fijne
snuiftabak.
seaglillla, I schubje; schilfertje; ~ kanariegras, kanariezaad; seleniet, vrouwenijs,
mariaglas.

scaldapiedi
scaglionare, vt echelonneeren, in gedeelten
opsteUen 01 doen oprukken.
scaglione, m groote trede (van trap); lig
trap, graad; J,. echelon; galon, chevron
(als rangteeken op mouw); ~ balk; is}
soort zoetwatervisch met groote schubben.
seaglioso, agg schubbig, schilferig.
scagliullla, I zie scagliola.
seagnare, vi aanslaan (v. hond, die 't spoor
v. wild heeft ontdekt).
seagnozzo, I agg onervaren (in zijn beroep);
prete ,..." priester die de kerken a£loopt
om lijkmissen te krijgen; II sost m knoeier,
kwakzalver.
scala, f trap; ladder; J' toonladder; graadverdeeling, maatstaf; schaal (v. landkaart, plattegrond &); fig eerste stap (tot
iets); J,. valreep; zeehaven (ook: ,..., di
commercio); scale, PI oneffenheden, treden
(in ongelijk geschoren laken); ,..., a balzo,
trap met portalen; ....., a chiocciola, wenteltrap; ,..., di corda, touwladder; ,..., franca
vrijhaven; vrij spel; Ie scale di Levante, pi
de Levanthavens; - a Piuoli, trapladder,
trapleer; row a taccke, kippentrapje; aver
row franca, vrij spel hebben; dar,..., franca,
de vrije hand laten; lare ,..." het anker
werpen, een haven binnenloopen; a ,..."
trapgewijze, allengs; su larga (piccola) ,..."
op groote (kleine) schaal; su vasta ,..." op
uitgebreide schaal, in 't groot.
sealamatl, m paardentering.
sealamento, m beklimming met ladder.
sealapplare, vt uit een strik bevrijden, los·
maken; uit een ongelegenheid redden.
sealare, I vt beklimmen, bestijgen (met ladders); graadsgewijze verminderen, afnemen; verzwakken, schakeeren (kleuren);
II agg trapsgewijze.
sealata, f beklimming (met ladders); ~ bestorming; wenteltrap (soort zeeslakje);
dare la ,...., a, ~ bestormen.
sealato, p pass (v. scalare) & agg geschakeerd; trapsgewijze minder wordend.
sealatore, m beklimrner; ~ bestormer.
sealeare, vt voorsnijden, doorsnijden, verdeelen (vleesch).
sealeatore, m voorsnijder.
sealeherla, f III het ambt van oppervoorsnijder.
sealclare, vi slaan (v. paarden).
sealclnare, I vt de kalk afbikken; II -rsi,
vr zijn kalk verliezen.
sealclnazlone, t ontkalking.
sealco, m keukenmeester, voorsnijder.
sealdaletto, m indecl beddepan, beddewarmer.
sealdamanl, sealdamano, m indecl handjeplak (kinderspel).
sealdamento, m verwarming.
[kruik.
sealdapledl, m indecl voetenwarmer; warme

scaldare
scaldare, I vt verwarmen, verhitten; warm
wrijven; in de zon lcggt'n; stokcn; gloeicn
lig brandcn; il sole camincia a ~, de zon
begint tc branden; II ~-fsi, vr zich warmen, zirh vcrwanncn; warm, heet,
gloeiend worden; jig in vuur gerakcn;
~rsi a una lascina, zich aan cpn stroohalm vastklcmmen.
scaldata, I verwarmillg, verhitting.
scaldativo, agg vcrwarnlC"ncl, vcrwarmings-.
scaldavivande, m indecl etenswarnwr, komscaldeggiare, vt vcrwarmen.
[foor.
scaldino, m vuurtest.
scalducciare, vt een bectjc opwarmcn.
scalea, I brcedc voortrap (v. palcizcn &).
scaleno, agg ongeJijkzijdig (driehoek).
scaleo, m handtrap; trapplank; bloelllclltrap.
scalera, I seal ere, I pi dubbcltrap (met breed
bordes).
scalessare, vi rondtocrcn.
scalessata, I plczierrit (in rijtuig).
scaletta, I trapjc; drukknop (v. repetitichodoge); stelbout, stelstallg; Irulti a --trapsgewijze verminderendc interestcn.
scalfire, vi openrijten, schrammcn (de huh!).
scallittura, I schram.
scalinata, I reeks trappen, monumentalc
trap.
scalino, m tred" (v. trap); sport (v. ladder).
seal mana, I verkoudheid.
scalmanarsi, vr verkoudcn worden, kou
vatten; fig ziell veel mocite gcvcn.
scalmo, m roeipcn, dol; ;;;;Y zecsnock.
scalo, m .t. werf, sehccpshelling; los- en
laadplaats v. schcpcn.
scalogno, m lI: sjalot.
scalone, m groote, breedc trap.
scalpellare, vi met den bcitcl bcwcrken, uitbeitelen.
scalpellatore, m steenhollwcr.
scalpellino, m I kleine beitcl; 2 steenhOllwcr;
> slechte be~ldhouwer.
scalpello, m beitel; T scalpel, ontlcedrnes;
strik (voor vogels); ~ a doccia, holbeitel;
~ da legno, hakbeitel.
scalpicciamento, m getrappcl, gestarnp.
scalpicciare, vi trappelcn, stampen; met de
voeten langs den grond sch ui yen.
scalpitamento, m getrappel (v. paardf'n).
scalpitare, I vi trappelen, stampvocten; met
den voct scharren (v. paardcn); II vi vcrtrappen, onder den voet trcden.
scalpore, In 't geraas (v. stcenkloppen); geraas, leven; fig uitbarsting van woede;
lar ~,. veel leven, drukte maken; F geen
kwade gevolgen hebben; geen blijvoilden
indruk maken.
scaltramente, avv handig, listig.
scaltrezza, I handighei d, listighei d.
scaltrire, I vi slim, bij de hand maken, ontp()lstcren, ontgroc)1en, levcllswijs makcn;

scamiciato
II vi bij de hand, geslepen worden; levenservaring, wereldkennis opdoen.
scaltritamente, avv scaltrito, agg slim, bijdchand, sluw, uitgcslapcn.
scaltro, agg slim, sluw; bijdehand, uitgescalvare, vt seal pccren.
[slapcn.
scalzacane, scalzacani, In indccl schooier.
scalzagatto, scalzagatti, In indecl schooier.
scalzare, I vt scho2nen f'Tl kOllSCTl IIi ttrekken; de fundamenten, de wortds blootleggen van, onclergravcll; los maken (tandcn; iets (uit den grond) loswoe!cn; --- i
denti, het tanclvlccsch losmaken; ~ qd,
iem. Ilithoorcn; iClIl. trachten tf' ondcrkruipen, uit ziju hctrekkillg tc dringen;
II ~rsi, vr zijll schocnen cn kousen ui ttrckkcn; lig Franeiscancr rnonnik worden.
scalzatura, I 't uittrckkell van hct schodse!;
ondergravillg van mUllr; blootl~gging van
boomwortels; ui thooring, ondermijning
van iemands gocden naam.
scalzo, I agg ongeschoeid; fig naakt, hloot,
ongcwapend; wecrloos; Irati scalzi, pi
barrcvoetbro~clcrs; gente scalza, schooiersyolk; II avv barrcvoets, blootsvloets; oh
vacci ---! zachtjes wat! houd je bcclaard!
scamatare, vt kloppcn, ui tkloppen (klecren,
tapijten).
scambiamento, m vcrwisscling, wisseling;
ruiling.
scambiare, vt verwissekn, ruilcn; assoi zich
in den pcrsoon vcrgissC'll, icm. voor ('cn
ander houden; scusi, ho scambiato, excuseer, ik heb u voor cen ander aallgezien;
~ qd da un luogo in un aitro, iern. ovcrplaatscn; --- qd, ie1l1. vcrvangcn.
scambiato, I p pass v. scambiare; II agg
scheel, locnsch.
scambiettare, vi kuitcnflikkcrs slaan; clikwijls vcrandcrC'n.
scambietto, m luchtsprong, kuitcnflikkcr;
fig woorclspeling; herhaalclc verandcring,
verwisseling.
scambie'vole, agg scambievolmente, avv
weclcrkeerig, Ollclcrling.
scambievolezza, I wedcrkecrigheid.
sca'mbio, m ruil; vcrwisseling, wisseling;
uitwisscling (v. krijgsgcvangencn); goedcrenverkcer, noodhulp, plaatsvcrvallger;
vergissing, dwaling; scambi commerciali,
pI handclsbctrekkillgen; libero~, vrijhandel; in iscambio di . . . in ruil voor ... ;
in plaats van; pigliare in iscambio qd per
un altra, iem. met cell andcr verwisselcn,
voor een ander aanzien.
rcambista, m libero ~, vrijhandelaar.
scamerita, I lendcstuk van varken.
scamiciarsi, vr zich tot op 't hemd uitkleeden, jas en vest uittrekkEn.
scamiciato, I agg in zijn hemd, in zijn hemdsmouwen; II (sost m) scamiciati, pi pi underzick gcpcupe),

scamonea

scansia

leamonea, f ~ purgeerkruid, seammonium; seanda'gllo, m J,. dieploo::1, peillood; peiling,
ziekelijk, onooglijk persoon.
looding; loglijn; lig onderzoek; ealeulatie,
seamoselare, vt tot zeemlecr bereidcn; zeeberekening; lare 10 ,...." een ealculatie,
men.
nauwkeurige berekening maken.
seamoselatore, m zeemtouwer.
seandaIlzzare, I vt aanstoot, ergernis geven,
seam6sclo, agg zeem-_
ergeren; II ,....,rsi, vr aanstoot nemen, zich
seamozzare, vt afknippen, afsnijden.
ergeren.
seamo'zzolo; m armzalig restantjc cten.
scandaIlzzato, agg geergerd, verontwaarseampaforca, m indecl galgebrok.
digd.
seampagnata, f verblijf op het land, verblijf sea'ndalo, m sleeht voorbeeld; ergernis, aanbuiten (ter ontspanning, voor gezondstoot, sehandaal; tweedracht, oneenigheid); uitstapje, buitenpartij.
heidi pietra dello,...." steen des aanstoots;
seampanaeciata, f ketelmuziek, verward gedare ,...." aanstoot geven; dare ,...., a qd,
raas, lawaai.
iem. met een slecht voorbeeld voorgaan;
seampanare, vi onophoudelijk luiden (der
pigliare "', aanstoot nemen; seminare
klokken); een oorverdoovend gelui doen
scandali, tweedraeht zaaien; tornare in
hooren.
iscandalo, tot sehande strekken.
seampanata, f feestelijk klokgelui.
scandalosamente, avv scandaloso, agg aanscampanellare, vi hevig en aanhoudend luistootelijk, sehandalig, ergerlijk; tweeden, sehellen (v. d. bel).
draeht zaaiend.
seampanellata, f hevig gebel (aan de huis- scandella, f ~ spelt; scandelle, PI vetoogjes
sehel).
(op soep &).
scampanelllo, m aanhoudend gebel.
seandente, agg klim-; pianta ,...." klim-, slinseampanlo, m aanhoudend klokgelui.
gerplant.
scampare, I vi er heelhuids, ongedeerd af- seandl'gIlo, m stapel steenen (om ze te
komen; gelukkig aan een gevaar ontsnapmeten) ter groottc van een kwart M3;
pen; ,...., per miracolo, als door een wonder
houten kist tot 't meten van steenslag.
ontsnappen; II vt redden, bevrijden, be- Seandlna'vla, I Seandinavie.
hoeden voor; in 't leven houden, onder- Scandlnavo, I m Seandinavier; II agg Scanhouden; appena gli riesce a ,...., la sua
dinavisch.
jamiglia, hij kon ternauwernood zijn scandlre, vt seandeeren: verzen volgens de
gezin onderhouden; it ciel ci scampi e
voetmaat indeelen bij 't reciteeren.
liberi, de Hemel behoede, beware ons er sca'ndolo, m zie scandalo.
voor; ,...., un pericolo, een gevaar vermij- scangeo, m tegenslag; onaangenaam geval.
den; ,...., vergogna a qd, iem. sehande be- scanlcare, I vi afbrokkelen (kalk van musparen; scamparla, er goed afkomen, heelren); II vt laten slingeren.
huids er uitkomen; (prov) chi scampa d'un scannaf6sso, m goot; gootsteen.
punto scampa di mille, tijd gewonnen, scannapane, m iltdecl opvreter, dagdief.
veel gewonnen.
scannare, vt de keel afsnijden, kelen; fig
scampatl'ecio, agg aan den dood ontsnapt,
kwellen, villen, uitzuigen, het vel over
genezend.
de ooren halen.
scampo, m redding, ontkoming; heil; cercar scannato'lo, m slaehthuis; fig speelhol;
10 ,...., juggendo, zijn heil in de vlueht zoemoordhol.
[buiter.
ken; non c'e,...." er is geen ontkomcn aan, scannatore, m moordenaar; uitzuiger, uitgeen kans op redding.
scannellare, I vt groeven, uitgroeven; ~ afwinden, afhaspelen; het dunne riet wegsca'mpolo, m restant, lap (van stof); jig overblijfsel, oversehotje.
snijden, uittrekken.
scanagllare, I vi zieh gemeen, slecht gedra- seannellatura, I groeve, sleuf.
gen, sehandaal maken; II vt uitsche1den; scan neIlD, m spier, dominostuk (v. geslacht
,....,rsi Ira di loro, e1kaar uitmaken voor al
dier); snede; bankje, taboeretje; schrijfwat leelijk is.
lessenaar; ashout (v. wagen).
seanalare, I vt groeven, uitgroeven; II vi scanno, m bank, zetel; lig rang, graad; ,...., di
uitglijden; den gebruikelijken weg niet
rena, zandbank; 10 ,....., accademico, zetel
volgen.
in een academie.
scanalatura, f ui tholling, groef, gleuf.
scansafatlehe, m indeclluiaard, lijntrekker.
scancellare, vt doorhalen, uitwissehen.
scansare, vt ontgaan; uitwijken, ontwijken
scancellatl'cclo, agg vol met doorhalingen
(een gevaar); mijden (iemands gezelen verbeteringen.
schap), uit den weg gaan.
scaneellatura, f doorhaling.
scansaru6te, m indecl ijzeren hoekpijlertje
seanclo, a (di of per) ,...." scheef, schuins.
aan poorten om 't aanrijden te beletten.
seandagIlare, vt peilen; jig onderzoeken, pol- scansla, I stelling, rek (voor boeken, p~.
sen, tjiti).ooren,
.
pieren &); etagere,
.
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scanso

scanso, m vCl'mijding, ontwijking; a ,...., di ... , scappamento, m
tel' vermijding van; a ~ d'equivoci, om
elk misvel'stand te voorkomen.

scantonare, I vt afkanten, afstompcn, afr<lllden; ~ i jogli, ezelsooren maken (in
boeken); ~ qd, iem. ontwijken, mijden,
voor iem. op de vlucht gaan; II vi den
hoek omslaan; zich uit de voeten maken.
scan to natura,
afkanting, afgestompte
hoek.
scapaccione, m klap met de hand op 't
achterhoofd; lichte kastijding.
scapare, I vt den kop afsnijdcn (sardientjes
v66r 't inzouten); vel'minken, den kop
afslaan (een beeld); II ~rsi su qc, vr
zich 't hoofd brekcn over iets; iets met
ijver, inspanning bestudeel'en.
scapata'ggine, m onbezonnenheid, lichtzinnigheid.
scapato, I agg hersenloos, onbezonnen, lichtzinnig; II sost m hersenloos, onnacknkentl
persoon.
scapecchiare, vt (vIas) hekelen; (werk) uitpI nizen, reinigen.
scapecchiato'io, m hekel.
scapestrare, I vt den halster, toom afnemen;
fig tot wanordelijkhcid vcrleiden; II ~rsi,
vr den halster afwerpcn; zich van dwang
bevrijden; teugelloos, liedcrlijk leven.
scapestratamente, avv scapestrato, agg teugelloos, losbandig, liederlijk; alla scapestrata, op losbandige, liederlijke wijze.
scapezzamento, m snoeiing, ui tdunning (v.
boomen); 't kappen van takken.
scapezzare, vt de boonwn kappen, snocien,
uitdunnen; fig afkappen, afpunten, den
kop afslaan.
scapigliare, I vt vcrwarren, in de war brengen; II ~rsi, vr het haar, het kapsel in de
war brengen; lig losbandig, ongebonden
leven; III ~si, v recipr elkaar in de haren
vliegen.
scapigliato, p pass (v. scapigliare) & agg
verward; met verwarde, loshangE'nde haren; lig losbandig; ongeregeld.
scapigliatura, f zie dissolutezza.
seapitare, vi er geld bij inschicten, geld verliezen; lig aan kracht, vuur inboeten; verlies lijden (aan eel', krediet).
sca 'pito, m (geldelijk) verlies, vermindcring
van vermogen; vendere a (of con) ~, IIlet
verlies verkoopen.
scapitozzare, vt afkappen (boomen).
seapo, m .c. zuilschacht; ~ stengel.
I scapolare, !Ii (of scapolarsela) zich heimelijk nit de voetcn maken; een gevaar slim
ontloopen.
2 scapolare, m RK scapulier.
sea'polo, I agg vrij; ongehuwd; II sost m
vrijgezel.
seaponire, vt '" qd, iemands weerspannigheid breken, iem. tot toegevcn dwingen.

i

scara bocchiare

echappcmcnt van uurwerk (anker 01 cili ndcr).
scappare, vi ontwijken, ontsnappen, ontkomen; uitbrcken (uit gevangenis); er
vandoor gaan, wcghollen; wegvloeien,
doordruppelen, doorsijpelen; lasciarsi ~
l' occasione, de gelegenheid laten ontsnappen; mi scaPto una be~temmia, er ontviel mij een vloek; ~ di mente, uit het gcheugen gaan; ~ luori can una proposizione
strana, met een zonderling voorstel voor
den dag komen; mi scappa la pazienza,
mijn geduld loopt ten eindc; a scappa e
luggi, in allerijl, in de grootste haast.
scappata, f ontsnapping; 't vroolijk weghollen (v. hond 01 paard); onbezonnenheid, ondoordachte uiting of handeling,
dwazc streck; overijling; uitstapje; ~
d'ingegno, plotselinge inval; dare una ~
in un luogo, een nitstapje, cen slippertje
ergens heen maken; far una ~ contro qd,
tegen iem. nitvallen.
scappatella, 1 slippertje, uitstapje, jeugdige
onbezonnenheid, liefdesavontuurtje; fare
una ~, even ergensaanloopcn, aanwippen.
scappatina, 1 zie scappatella; ondoordachte
streek, overijling.
scappato'ia, 1 uitvlucht, achtt'rdeurtje.
scappatore, m paard dat er dikwijls vandoor
gaat; goedc looper.
scappavia, m indecl gchcime uitgang, geheime deur; achterdeurt. e, handige uitvlucht; vernuftige inval.
scappellare, I vt ~ qd, den hoed voor iem,
afnemen; den kap van jachtvalken afnemen; II ~rsi, vr zijn hoed afnemen.
scappellata, 1 groet door 't afnemen van
den hoed.
scappellatura, t onderdanigc groet, overdreYen beleefdheid (om iets te verkrijgen);
strijkage.
scappellotto, m lichte klap op 't achtE'rhoofd; passare a ~, zonder te betalen in een schouwburg glippen; met
een vrijbiljet binncngaan; alleen door geluk door 't examen glippen.
scapponata,f kapoenenmaal; doopmaal op
't platte land.
scappucciare, I vi struikelen; een bok schieten, een fout begaan; II ~rsi, vr den kap,
kaper afdoen of terugslaan.
scappu'ccio, m struikeling; fig vergissing;
flater, bok.
scapriccire, I vt ~ qd, iem. zijn grillen, kuren
afleeren; lI~rsi, vr zijn grillen, kuren
den vrijen loop laten, bot vieren.
sca'pulare, f zie scapolare.
scaraba'ttoia, j glazen (pronk)kastje.
scarabeo, m tor, kever.
scarabocchiare, vt bekladden, met vlekk(n
bedckken, volknoeicn, volkrabbe!en (boe-

scarabocchiatore

o
o

scarpa
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ken, papier met teekeningen, letters);
samenflansen (een boek).
searaboeehlatore, m > kladder, prulschrijver, stumperige schrijver.
searabilcehlo, m (inkt)vlek; gekrabbel, krul,
haal; kladwerk (slecht en smerig geschrift,
schilderij); F klein, leelijk mismaakt
kereltje.
scaracchlare, I vi rochelen, kwalsteren; II vt
geringschatten, ui tlachen.
scara'cchlo, m roch21, f1uim.
scarafa'gglo, m mestkever.
scaramazzo, agg niet zulver rond (parels).
scaramu'ecla, I schermutseling; fig kibbelarij.
scaramueciare, vi schermutselen.
scaraventare, I vt smijten; ~ qc a qd, iem.
iets naar het hoofd wcrpen, smijten; II
~rsi, vr (contro qd), zich op iem. w(rpen,
vol woede op iem. l03stormen.
scareare, vt zie scaricare.
searcerare, vt ui t de gevangenis loslaten,
bevrijden.
scarco, m & agg zie scarico.
searda, I ~ zegge.
scardare, vt kastanjes ontbolstcren.
scardassare, vt wol kaarden, kammC'n; lig
iem. over den hekel halen, achter zijn rug
bepraten.
scardassatore, m wolkaarder.
scardasso, m wolkaarde.
scardlecione, m ~ kaanlebol.
sea'rdlne, m sea'rdova, t ~ brascm.
seare'gglo, m walg, afschuw.
sea'rlea, I losbranding, salvo; ~ elettrica,
electrische ontlading; ~ d'impertinenze,
hagelbui van scheldwoorden;
(di
ventre), kunstmatig opgewekte ontlasting; lare una ~, cen salvo afgcven.
seaticaballlll, m indecl jongensspel, waarbij
twee jongens rug aan rug staande, elkander met de armen zoekcn op te tillen;
zoutzakken; lare a ~, elk. wederkeerig
beschuldigen.
searicamento, m ontIading, ontlasting; 105branding, afschieting (v. geweer).
searleare, I vt af-, ontladen; loosen (schepen); ontlasten; afvuren, afschieten (geweer); ~ il corpo (of ~ il ventre), zijn behoefte doen; ~ la coscienza, zijn geweten
ontlasten; ~ la mazza, den stok zwaaien;
~ il vapore, den stoom uitlaten; ~ qc
addosso a qd, iem. iets (de zorg voor iets)
op den rug laden; ~ qd della colpa, iem.
van schuld vrij spreken; II ~rsi, vr zich
losmaken van; zich kwijten van; uitstroomen, zich ontlasten (rivieren); afgaan (geweer); afloopen (uurwerk, mechanisme); ~rsi dei voti, zijn geloften
vervullen; voglio scaricarmi di ogni cura
intorno a quell' alfare, ik wi! met deze
zaak niets te maken hebben.

scarleato'la, I voge1knip.
scarlcato'lo, m losplaats; afvoerkanaal, afvoerbuis; opening van smelt oven.
scarlcatura, I lossing, losloon.
sca'rlco, I m ontlading, ui t1ading, loosing;
puin (van afgebroken hUis); losplaats voor
puinj rolsteenen (aan berghelling); afgevoerd slijk, slib (uit kanalen); lig rechtvaardiging, ontlasting, decharge; ~ di
coscienza, ontlasting van het geweten;
biecht; II agg onbelast, onbe1aden; ontladen, ontlast; leeg; gelost; afgevuunl
(gcweer); afgeschoten (boog); helder, opgeklaard (weer); helder, doorschijnend
(vloeistof); ~ di coilo, di gamba, slank
van hals, beencn (paard); capo~, onbezorgd, zorgeloas mensch; occhio ~,
ongewapend, bloat oog; ~ di pregiudizi,
vrij van vooroordeelen.
scarificare, vt kervcn, insnijclen; koppen
zetten.
scarificatore, m
kopsnepper, kerfijzer.
scarlola, I ~ andijvie.
scarlattlna, f
roodvonk; scharlakenkoorts.
searlatto, agg scharlakenrood.
searlea, scarle'ggla, t ~ schadei.
scarmlgliare, I vt in de war brengcn (haren);
II ~rsi, vr in de war, in wanorde geraken;
I II ~rsi, v recipr elkaar in de haren
vliegen.
.
searmlgliatura, f vcrward haar, slordige
coiffure; fig kibbdarij, vcchterij.
scarmo, J,. m roeipcn, dol.
searnamento, m schram, schaafwondje.
scarnare, I vt stukjes vleesch afsnijclen, van
't vleesch ontdoen (huiden); afschaven;
II ~rsi, vr vermageren.
scarnascialare, vi vastcnavond houden;
brassen.
searnatino, agg vleeschkleurig.
scarnificare, I vt slichten, van 't vleesch
ontdoen, 't vlecsch afkrabben; II ~rsi, vr
vleeschwonclen krijgen, opdoen.
searnlre, vt van 't vleesch ontdoen; fig wegsnijden, afschavenj dunner, smaller maken.
scarnltura, f ontvleezing, afschaving; afschraapsel.
searno, agg zeer mager, ingevallen, ontvleescht.
scarnovalare, vi vastenavond, karnaval vicsearo, m TSJ papegaaivisch.
[reno
scarognare, I vi luiercn, cen lui leven leiden;
II vt ~ qd, icm. zijn luiheid afleeren.
scarpa, I schoen; remschoen; stelwig; schuine helling van muur; X escarp, binnentalud van fortgracht; helling, schuinc
oever; ~ dell' ancora, J,. ankerschoen;
scarpe a libbia, pi gespschoenen; scarpe
di vitelio, pi kalfsleeren schoenen; a ~,
I hellend, schuin afloopend (talud, muur);

r

r:

scarpaccia
2 ~ wigvormig, spits tocloopend; alldare
~ ~ (of sprollare Ie scarpe), op apostel-

paarden rijden, te voet gaan; aver it piede
ill due scarpe, op twee gedachten hinken;
aver scarpe ill piedi, geen schoencn
aan de voeten hebben, zeer arm zijn; lare Ie
scarpe a uno, iem. zwart maken bij zijn
chefs; mettere la ~, den rcmschoen aanleggen; morir call ie scarpe in piedi, cen
nOli

plotselingen, gewelddadigen dood stervcn;

teller it pie nella ,....., di qd, iem. den voet
dwars zetten.
scarpa'ccla, loude, slechte schoen.
scarpa'lo, scarparo, m schocncnkoopman.
scarpare, vt ccn glooiing geven, dopn hellcn.
scarpata, f slag, worp met schoen; cscarpmuur, bckleedingsmuur van talud.

scarpello, m & zie scalp ella &.
scarpetta, f sehoentje, kindcrschocntje.
scarpetta'ccia, f SI bId, blick.
scarpettina, I sierlijk sehoentjC'.
scarplcclare, vi met de 5choencIl sloffen.
scarpl' cclo, m gcslof met de schocnen.
scarpino, m balschocn; schcnnschoen.
scarpione, m SI zcedondcrpad.
scarponcelli, m pt grove vrouwcnschoencn.
scarpone, m grove schoen, marchecrschoen.
scarriera, f in: genie di ~, lanclloopcrs.
scarrozzare, vi rondrijdcn, toeren.
scarrozzata, I pleizierrit in rijtuig.
scarrucolare, vi over den katrol loopcn,
snorren, snel afrollen; lig zich sluw indringcn; neuricn; trillers maken.

scarsamente, avv zclden; schaarsch; karig.
scarsegglare, vi schaarsch zijIl; ,....., a qc,
spaarzaam, voorzien zijn van, gcbrek
he bben aan; it vento scarseggia, de wind
wordt schraal.
scarsella, f beurs, geldzak; beugeItasch;
luchtgat (v. krccft); aver it granchio alia
,-oJ, de koorelen der beurs stevig vasthouden.
scarsezza, I schaarschhcid, kraphcid; gcbrek (aan iets); krenterighcid.
scars ita, f schaarschhcid, gcbrck; ~ di
denari, geldgcbrek; ~ di raccoita, schrale,
geringe oogst.
scarso, agg schaarsch, gcbrekkig, karig;
krap; nauw; oppervlakkig ondcrwczcn;
gierig, krcntcrig; ~ a credere, nirt te
lichtgeloovig; ,....., a denari, krap ill zijn
geld; scarsa lortuna, gering vcrmogcn;
moneta scarsa, niet volwichtig geld; ~ tiel
parlare, weinig spraakzaam; peso ,....." niet
vol gewieht; scarsa tinlura, dun laagjc
veri; veste scarsa, te nauwe japon; cogliere
,....." te zwak treffen, even raken; sana Ire
libbre scarse, 't is krap drie pond.
scartabellare, vt vluchtig doorbladeren.
scartabeIlo, m slccht, onleesbaai: boek.
scartafa'cclo, m kladboek; kladpapier.
scartamento, m 't ecarteerell, wegleggen,

scatolino
opzij !eggell (b. v. v. speelkaarten); normaalspoor, spoorwijdtc; ~ ridotto, smalspoor.
scartare, vi uit 't papier, den omslag nemcn;
ecartecren, weg-, opzijJeggcll (spcelkaarten); lig afzondcrcn, opzijleggen, ui tschakelcn, verwerpcll; afzien van; sehrappen (v. e. lijst).
scartata, I geduchte uitbrandcr; dare neUe
scartate, in hevige \Voeele ui tbarsten.
scarto, m 't weglcggen van kaartell, opzij
ge1egde, geccartecrde kam·ten; ~ (of
scarli, Pi) ui tschot; onbruikbaar persoon
(voor dpn militaircn dienst, voor een
ambt &); roba di ~, uitsehot; lare 10 ~,
het beste uitkiezen, schiften.
scartocclare, vt uitpellcll (de maiskolven);
uitpakken; uitstorten (suiker ui t zakjc).
scartoccio, m lainppglas; zic ook cartoccio.
scarza, I )11 papegaaiviseh; ~ soort hies,
voor matrasvulling gcbruikt.
scasare, I vi verhuizcn; II vt uit het Imis zetten.
sca'simo, m praatjes, complimentcn, fratsen.
scassare, vt Ilitpakkcn; op('nbr"ken; uit de
invatting n('men (diamant); ompJocgcn,
omspittcn (stuk land); ontginnen.
scassata, I omplocging, ontginning.
scassatore, m ui tpakkcr.
scassatura, f 't ui tpakken.
scassinare, vt breken; inslaan, stuk slaan.
scasso, m 't opcnbrckcn; ontginlling, omploeging; ~ qualilicato, inbraak.
scastagnare, vi afdwalcn; zieh op zijpadcn
begevcn; onbctrouwbaar worden; ontwijkendc antwoorden gcven; moeilijkheden uit den wcg gaan.
scatarrare, vi ui tspuwcn, uithoestcn; rochelen.
scatarrata, I 't uithocsten, opbrengen van
slijm; fluirn.
scatarzo, m zie catarza.
scatena mento, m ontketening.
scatenare, I vt uit de ketenen bevrijden; Glltketenen; II ~rsi, vr zijn boeicn vcrbrckcn;
losbreken, ontketcnd worden; uitbarsten,
losbarsten (storm, hartstochten).
scatenato, p pass (v. scalenare) & agg ontketend; woedend, razend; losgelaten, losgebroken; diavolo ~, wocsteling.
scatenio, m ketcngeramrnd.
sca'tola, I doos; bus, blik; kistje; snuifdoos;
,....., armonica, l' speeldoos; ~ di chicche,
doos bonbons; ,....., per Ie gioie, juweelenkistje; lettere di ~, groote affichelettcrs;
dire a leUere di '""-', zijn meening ronduit
zeggen.
scatola'io, m doozenrnaker; -verkooper.
scatolino, m doosje, kistje; '""-' delle gioie,
borst, borstkas; parere uscilo da uno ~,
e):" l;ecr net, sierlijk uitzicn.
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scatolona, I scatolone, m groote doos, bus.
scatricchiare, I vt ontwarren; II vr ,....,rsi da
un intriga, zich uit een ingewikkelde zaak
loswerken.
scattare, vi lossprlngen; losgaan; opspringen;
omhoogvliegen; ~ luori, opvliegen, uitvaren; ~rci tanto,((maar) zooveel schelen,
weinig schelen; non ci scatta un pelo, dat
schee1t geen haar; senza lasciar ~ un
giorno, er geen dag overheen laten gaan,
't geeu dag uitstellen.
scatto, m 't losspringen (v. e. veer); sperrad;
pal, palveer; trekker; plotselinge beweging; plotselinge, zonderlinge inval 01
handelwijze; nuk; "-' a vuoto, mislukking;
't kctsen (v. e. schot); a""", met een veer,
veerend; di ,...." plotseling.
scaturi' gine, I brOIl.
scaturire, vi ontspringen, opborrelcn; ontwellen (tranen aan de oogen); ~ da, zijn
bron, oorsprong hebben, ontstaan uit.
scavalcare, I vi afstijgcn, van 't paard stijgen; II vt uit den zadel lichten, van 't
paard werpen; afnemen, aflichten; overvleugelen; demollteeren, onbruikbaar rnaken (geschut &); overslaan (cell plaats in
een boek, een steek); "-' un muro, over een
muur springen (te paard).
scavallare, vi rondloopen, rOlldslcnteren; zie

scavalcare.
scavamento, m uitgraving, opgraving.
scavare, I vt uitgraven, opgraven; graven
(eellgat); dieper maken; blootleggen; aall
den dag brellgen; verzir~nen, uitdenken;
,...., un lasso, een sloot graven; ~ di Pi"
un canale, een kan aal ui t baggeren; Ie
scava di satta terra, hij zuigt het uit zijn
duim, verziut het van a tot z; II vi
graven.
scavatura, I uitgravillg, opgraving, kuil,
holte.
scavazione, I uitgraving, opgraving.
scavezzacollo, m halsbrekendc val; gQvaarlijke, gewaagde onderneming; waaghals,
losbol; a "-', hals over kop, met levensgevaar.
scavezzare, vt den halstcr afnemen; breken,
in stukken breken; lig verzwakken; ~rsi
il colla, zich den hals breken.
scavezzato, p pass (v. seavezzare) & agg zonder halster, afgetoomd; stukgeslagen; afgestompt, kort. •
scavezzo, I agg zie scavezzato; II sost m bergkloof, helling; lapje, rcstantje, ovcrschotje.
scavitolare, scavizzolare, vt na lang zoe ken
vindcn, opsnuffelen, opduikelen, aan 't
licht brengen.
scavo, m hoI, uitdieping; uitgraving; opgraving; vondst; gli seavi di Pompei, PI
de opgravingen van Pompei; ~ della vita,
inbuiging van de taille.
scazzata, I 000 bcest, zwijn, bo£stoot.

scempiato

scM a, f spot, spottcnd gczegdc, grimas; gemaaktheid.
sce'gliere, vt kiezen, uitkiezcn, uitzoekcn,
verkiezen; lig de voorkeur geven; lezen
(erwten, koffieboonen).
sceglimento, m 't uitkiezcn, keuzc.
sceglitl'ccio, m uitschot.
sceicco, m sjeik.
.
scellera'ggine, sccllerata'gglne, I zic seellera-

tezza.
scelleratamente, avv misdadig, snood,
schurkachtig.
scelleratezza, I schanddaad, snoodheid;
schurkachtigheid; misdadige aanleg.
.
scellerato, I agg misdadig, snood, schandelijk, slecht; erbarmelijk, ellendig; tempo
,...." hondenweer; II sost m booswicht,
schurk; brutale vlegcl.
scellino, m schelling, shilling (Eng.); schilling (Oostenrijk).
scelta, I keuze; verkiezing; kcur, het beste;
tare la ~ di qc, cen keuzc uit icts doen;
a /""OW, naar keuze, naar belicven.
sceltezza, I uitgelezenhcid, voortreffelijkheid.
scelto, p pass (v. scegliere) & agg uitgekozen,
uitge!ezen, uitverkoren; kostelijk; boccone
"-', lekkerbeetje; parole sceite, PI goed gekozen woorden; stile "-', gezochtc, gemaniereerde stijl; lare vita sceZta, een fijnproever, lekkerbck zijn.
sceItume, m ui tschot.
scemamento, m vermindering, verkleining,
afneming.
scemare, I vt vermindercn, verkleinen; verlagen (prijs); vcrzwakken, benadeelen,
benemen (invlocd, goeden naam, krediet);
"-' un liasco, iets ui teen flesch gieten; II
vi afnemen, vcrminderen, kleiner worden,
lager worden, achteruitgaan; minder hevig worden (koorts); kOl·ten, korter worden (dagen); ,...., d' inlluenza, aan invloed
verliezen; "-' per bollirc, vcrkoken.
scemo, I m vcrmindering, verkleining, afneming; domoor, sukkel, onnoozc1e hals;
II agg vermindcrd, afgenomen, kleiner
gcworden; lig onnoozel, dom; nict geheel
vol, aangebrokcn (vaten, flesschcn); mager, uitgeteerd; ontbrekend; loco ,...." afgrond; aver della ~, een beetje onnoozel,
sukkclachtig zijn.
scempia'ggine, scernpiata'ggine, I onnoozelheid, flauwiteit; flauw, zoute1oos gezegde.
scempiare, vt vercenvoudigen; ~ Ie cansonanti, in plaats van twee een enkelen medeklinker zetten.
scernpiatamente, avv onnoozel, dom, sukkclachtig.
scempiatezza, I onnoozelheid, domheid.
scempiat<r, I agg eenvoudig, enke1voudig gemaakt; onnoozel, dom, flauw, sukkelachtig; II sost m zot, dwaas; blaaskaak.
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schenna

sce'mplo, m bloedbad, slachting; far
scervellato, agg hersenloos, onbezonnen.
del cadavere di qd, iemands lijk verminken, scesa, f afdaling, nedcrdaling; helling; weg
door de straten sleepen; far", dell' onore,
omlaag; '" di testa, verkoudheid; meestal:
fig gril, nuk.
zijn eer bezoedelen. ["', enkele bloem.
2 sce'mplo, agg & sost m zie scempiato; fiore sceso, p pass (v. scendere) & agg afgedaald,
selma, f tooneelo; coulissc(n), decors; geneergedaald; afstammend; afgeleid; giu
beurtenis; gedeelte v. bedrijf; voorval;
'" il monte, aan den voet van den berg.
verloop (v. een drama); tochtscherm; scetticlsmo, m scepticisme, twijfelleer.
scene, stallu.je, twist, ru~ie; grap; culpu di scCitico, I agg sceptisch, twijfclzuchtig; II
,..." coup de theatre, onverwachte wensast m sceptic us, twijfelaar.
ding, plotselinge ommckeer; '" del manda scettrato, agg met den schepter in de hand.
schouwtooneel der wereld; '" muta, stom scHtro, m sehepter; hccrschappij, koninklijke
spel; calcare Ie scene, tooneelspc1cr zijn; la
macht; gezag.
,..., ea . .. , het stuk speelt te ... ; non fare sceveramento, m afscheiding, schifting, sorqueste scene, maak toch nict zulke scenes,
teering.
haal toch zulke fratsen nict ui t; levar i sceverare, I vt schiften, sorteeren, ui tzoepanni daUa ,..." een geheim openbaren; la
ken; II ~rsi, vr zich afscheiden, zich af,..., si muta, het toonee1 verandert, de zaak
zonderen.
necmt een andere wending; prodursi sulla sceveratamente, avv afzonderlijk.
,..." zich op de planken, het toonee1 ver- scevro, agg ontbrekend, vrij van, zonder;
toonen; venire (of camparire) in "', ten
~ d' ambiziane, vrij van eerzucht; non '"
toonee1e verschijnen, in de openbaarheid
d' errari, niet zonder fouten, dwalingen.
treden; dietro la "', achter de schcrmen. scheda, 1 briefje, bestelbriefje; formulier,
scena'rlo, m indeeling der tooneelcn, ontstembljet; bestelbriefje; '" d' assaciawerp van toonee1stuk oj filmdrama.
zione, inteekenbiljet.
scenata, f woest optreden, schandelijk too- scheda'r/o, m bakje, kistje voor bricfjes c.d.
nee1, schandaal.
sche'ggla, f houtsplinter; splinter; houtsce'ndere, I vi ncderdalen, afdalen, naar bespaan om mandcn te vlechten; (prov) chi
neden gaan; uitstijgen, afstappen; omha de' ceppi pub far delle scheggie, wie in
I

1aagstroomen, afv10eien; zich vcrspreiden,
zieh uitbreiden, slaan op (ziekten, kwalen); zacht afhellen; ncerkomcn op; afstammen; (Gram )cindi gen op(bv. een medeklinker); zich laten afbrengcn, af2ien van
een plan; '" it jiume, de rivier afvarcn; ~
sapra qd, op icm. losgaan; II ",rsi, vr afstijgcn; III vt afdalen (eell trap); naar beneden brengen, dragcn; docn zakkcn; toebrengen (een slag).
scendl'blle, agg gemakkelijk af te dalen.
scenegglamento, m ensceneering.
scenegglare, vt ensceneeren, voor 't tooneel
inrichten of gereedmaken.
scenetta, f tooneeltje; standje, schandaaltje.
scenlcamente, avv uit 't oogpunt van het
toonee1.
6cenlco, agg tooneel-, tooncelmatig; palco~,
toonccl; pittore "', tooneelschilder; spettacoli scenici, pi tooneclstukken.
scenografia, t decoratie-, tooneelschilderkunst.
scenografo, m tooneel-, decoratieschilder.
scerlffo, m sheriff: Eng. landrcchter
scernere, vt onderscheiden; 0 uitkiezen.
scern/mento, In het zien, onder.scheidcn.
scerpellato, scerpelIino, agg met omgestulpten rand; roodgerand (oog).
scerpellone, m groote bok, flater.
scerre, vt zie sceglicre.
scervellare, I vt gek, dol makcn, het hoofd
op hoI brengen; II "'rsi, vr zich het
hoofd breken.

't vecn zit behoeft op geen turfje te zien.

schegglaJe, m leeren gorde!.
schegglare, I vt vcrsplinteren, in splinters
hakken; II ",rsi, vr afsplintercn, scheurell
krijgen, splijten; steil omhoog rijzen (rotsen).
schegglatura, f versplintering; splinters;
scheur, kloof.
sche'gg/o, m steile, spitse rots.
scheggione, m steile, scherpe rots 01 klip.
scheggioso, agg gemakkelijk splintcrend,
splinterig.
ScheJda, f Schelde.
scheJetrame, m hoop gcraamten, beelldercll.
scheJetrll1il, vr zoo mager worden als een
skelet.
schCletro, m skelet, geraamte; grondplan,
grondlijnen; '" d'una nave, geraamte van
een sehip.
schema, m (Pi: schemi) schema, grondvorm, model; grondplan.
schema'tico, agg schema tisch.
scherano, m bandiet, sluipmoordenaar.
scherlcare, I vt ui t den priesterstand verwijderen; de hoeken van diamanten afstompen; II ~rsi, vr uit den gecstelijken stand
treden.
scherma, 1 schermkunst, het schermen;
maestro di "', schermmeester; me ester op
de wapens; cavare uno di ,-......., iem. van zijn
stuk brengen, de bedaardheid doen vcrliezen; perder la '" (of uscir di ~), de geoefcndheid verliezen; van zijn stuk gera-

schermaglia
ken, zijn kalmte verliezcn; tencrsi in sulla
~, op zijn hoede zijn; tirar di ~, schermen, trekken;
scherma'glla, I strijd, vechtpartij, hanclgemeen.
scher mare, vt afweren, parecren; bcschermen, beschutten.
schermlre, I vi sehcrmen; II vt afwcren, pareeren; III ~rsi, vr zich clekken, cen slag,
stoot afweren; zich bui ten schot houclen;
overal weten cloor te glippen.
sc'lermltore, m schermer.
SC:lerm8, m bescherming, verdediging; afweermiddel.
scherne'vole, agg schernevolmente, avv spottend, hoonend.
schernimento, m spot, hoon; bespotting.
schernire, vt bespotten, uitlachen, hooncn;
spotten met, niet perbiedigcn (wetten).
schernltore, m ~trlce, I bespotter, hoonc1'.
scherno, m spot, hoon; bespotting; voorwerp
van spot; aver (of pigliare) a ~ , bespotscheruola, I ~ wilde sla.
[ten, hoonen.
scherza' celo, m ruwe, gemeenc scherts.
scherzare, vi schcrtsen, grappen maken;
stoeien, spelen, dartclcn (jonge honden);
eoquetteeren, flirten; lei scherza, gij
schertst, dat is u geen ernst; non scherzo,
ik spreek in ernst; ~ col luoco, met vuur
spelen; ~ coUa morte, met den doed spotten; ~ con qc, spelen met; lichtzinnig handelen, omgaan met; (prov) non ischerzar
coll' orso, se non vuoi esser marso, met
groote heeren is het kwaad kcrsen eten.
scherzatore, m .....,trlce, I grappenmaker,
-maakster_
scherzegglare, vi zie seherzare.
scherze'vole, agg scherzevolmente, avv vroolijk, grappig, schertsend.
SCherzo, m scherts, grap; lichte, vroolijke
poezi(', spotdicht; grappigc teckening; J
levendig, vroolijk muzi('kstuk; scherzi di
acqua, di fuoco, pI water-, vuurwerkcn;
~ laneiullesco, kindcrgrap; scherzi di fortuna, pI spel van het toeval; ook: speelbal
van het noodlot; ....., di natura, speling der
natuur, misbaksel, mismaakt mensch; da
(of in) ....." uit sehcrts, uit de grap; lare a
qd un....., tale ehe... , iem. zulk een poets
bakken, dat ... ; (prov) reearsi la cattivitli in
iseherzo, zijn boosheid onder het masker
van schcrts vcrbergen; ....., di mano ....., di
villano, handjesspel, katjcssp('l.
scherzosamente, avv in scherts, uit de grap.
scherzoso, agg sehertscnd, grappig, vroolijk;
grillig, wonderlijk.
schla'ccia, I val, knip (om diercn te vangen);
verplettering, vcrnietiging; afstrafiing,
't zakken voor een examen; rolberstel (v.
kappers); houten been; rimanere alia ....."
onder de puinhoopcn verpletterd worden,
te gronde gaan; in de val gerakcn.

schiappa
schlacclamento, m verplettcring, afplatting.
schiacclare, I vt kraken (noten); stukslaan
(eieren -&); uitpersen; fijnstampcn, vcrpletteren, kneuzen, indrukkcn, platslaan;
,-...., un attare, een zaak bijlcggcn, in der
minne schikken; ....., uno all' esame, iem.
voor 't examen lakn zakken; ~ il Ireno,
zijn toorn vcrbijtcn; schiaceiarla male,
iets slecht verdragen, slecht vcrkroppen;
~ un moccolo, vloekcn; ~ la palla, it
pallone, den bal dieht langs den grond
slaan; ~ una questione, cen vraag beantwoorden, oplossen; ~ un sonno, cen dutje
doen; II ,-....,rsi, vr geslagen, geklopt, gekncusd, gepcrst & worden; plat op den
grond gaan liggen, langs (lEn grond kruipen (van di('ren); inecnkruipen, hurken
(om nict gezicn te worden); III vi hakken,
pikken (met den snavel).
schlacciata, I platte koek, taart; via.
schiacelato, p pass & agg platgcdrukt, plat;
naso ~, platte neus.
schlacciatura, I kncuzing, platdrukking; afplatting, afstomping, stomphcid_
schlaccluola, I friseerijzer; plooiijzcr.
schlaffare, schlaffeggiare, vt oorvij gCIl
geven.
schiano, m oorvijg; zware bcleediging, bespotting.
schlamazzare, vi kakelen (kippcn); snatercn,
krijschen; lig leven maken, schreeuwen,
razen; (prov) la gallina ehe schiamazza ha
latto l'uovo, wic zich te vee 1 verontschuldigt heeft schuld; lar t'uovo scnza ~, iets
doen zonder ophef.
schlamazzatore, m ,-....,trice, I levenmakcr,
sehreeuwer; oster; ....., di piazza, marktschreeuwcr, straatvcntC'r.
schiamazzlo, m aanhoudcnd gekakd, aanhoudend geraas.
schlamazzo, m gekake1 (v. kip); leven, geraas, geschreeuw; angstgckrijsch (v_ vogels); lokvogd; lokaas; ....., del diavolo,
hclsch spektakcl.
schiancio, m a, di, per ....." schuin; dwars.
schlantare, I vt vcrplettercn, splijten; vcrsplinteren; met geweld uitrukkcn, uitschcuren; naar zich toe trekken; bcrstcn,
springen; ~ una bugia, onbeschaamd liegen; ....., uno sproposito, cen domheid,
dwaasheid zeggen; II """rsi, vr bersten,
openspringen, -scheuren; -splijtcn, splinteren; mi si sehianta il cuore, het hart
breekt mij; III vi bcrsten, opcnspringen;
che tu schianti! barst! verrck!
schlantatura, I verplettering, splijting, versplintering; sch~ur, barst.
schianto, m scheur, reet, barst; gedreun,
knal, geknetter, gekraak; hevige smart,
leed; di ~, dadelijk; plotscling.
schianza, I korst, roof (op wonden).
schiappa, f houtsplinter, houtspaan; kneed-
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rol; houtblok; dornoor; Ql nauwsluitend
wambuis.
schlappare, vt (hout) klooven.
schlarea, I If. scharleL
schlarimento, m opklaring; opheldering,
verklaring, uitlegging.
schlarlre, I vt verlichten, licht maken; opcnbaar maken, verklaren; uitdunnen (bosschen); II vi & ~rsi, vr ophe1deren; heIder, licht worden; klaren, helder worden
(vloC!istof); zich verklaren; fig zich zekerheid verschaffen.
schlassare, vi grappzn maken; stocien, spelen (kinderen).
schlatta. I geslacht, starn; afkomst; soort.
schlattare, vi bars ten, springen; -- di latica,
van vermoeidheid omvallen; ~ d'impazienza, vergaan van ongeduld.
schlattlre, vi janken, huilen (honden).
schlattone, f groote dikke vrouw.
schlava, I slavin.
schlavacclare, I vt den grendellosrnaken; II
vi met den sleutelbos, de sleutels rammelen.
schlavare, vi openmaken; de spijkcrs uittrekschlavesco, agg slaafsch.
[ken.
schlavlna, t slavenkleed; pelgrimsgewaad;
grove deken; slavenkerker.
schlavltil, f slavemij, knechtschap; bod,
band; slaafsche afhankclijkheid, slaafsch
vasthouden (aan iets).
schiavo, I agg in slavemij, slaafsch; II sost m
Schiavone, m Slavonicr.
[slaaf.
schiavone, m groote, sterke slaaf.
Schiavimia, f Slavonic.
schlccheracarte, m indecl, kladschrijver, papierbederver.
schlccheramento, m gckrabbel, geklad.
schlccherare, vi volkrabbeIen; volkladden;
jig ui t de school klappen, oververtellen;
drinken, in het keelgat gieten.
schlccheratura, I gekrabbel, geklad; klad-,
knoeiwerk.
schldlone, m braadspit.
schlena, j ruggegraat; rug; bult, bachel;
schiene, pl J,. scheepsribben; lavoro--,
werk dat geen verstand, vakkennis vereischt; ,....., d' un monte, bergrug; aver buona
......" veel kunnen dragen, sterke schouders
hebben; veel geduld hebben; dijendersi
coUa......" giocar di ~, bokken, den ruiter
afwerpen (paard); voltar la ......" den rug
toedraaien, heengaan.
schlenale, m ruggestreng (v. dieren); ruggemerg, rugstuk; J,. rugleuning.
schlenelIa,jsteengal; in 't alg.: gebrek (v. e.
paard).
schlera, j schaar, troep; gelid; ploeg (arbeiders); lare~, zich in een gelid, een rij opstellen; a~, afdeelingsgewijze opgesteld,
in rij en gelid; a ~a~of a schiere,in afdeelingen (na oj achter elkaar).

schiomare

schleramento, m geordende opsteIling.
schlerare, I vi (in rij en gelid) opstellen; fig
aaneenrijgen (gedachten, argumenten); ~
Ie truppe in battaglia, de troepen in slagorde opstellen; II ,...."si, vr zich opstellen;
jig opgesteld, op een rij gezet worden.
schlerlcare, zie schericare.
schlettamente, avv oprecht, opcnhartig; zuiver.
schlettezza, f zuiverheid, onvervalschtheid;
oprechtheid, openhartigheid; eerlijkheid;
ongedwongenheid.
schletto, I agg onvervalscht, zuiver; jig oprecht, openhartig, eerlijk; eenvoudig (gewaad); heel, onbeschadigd; welgemaakt;
vlug; gaaf (ooft), gezond; onvermengd
(wijn); arme schietta, ~ eenvoudig wapen (zonder balken e.d.}; collare~, gladde, effen kraag; mattoni schietti, pi; terra
schiett!l, kale steene II; kale vloer (zonder
tapijten); uomo ~, slank, lenig man; II
avv ook: alia schictta ~, zie schiettamente.
schlfamente, avv walgelijk, vuil; preutsch,
vies.
schlfare, I vt mijden; vies, beu zijn van, afkeer, afsehuw hebben; II vr ,...."si di qc,
iets beu zijn, een afkeer, walging hebben
van iets.
schlfetto, m bootje.
schlfezza, j walgE'lijkheid, vuilheid; walg,
afkeer; viesheid, kieskcurigheid.
schlflItA, I terughoudpndheid, kieskeurigheid; afkeer, tegellzill, walging.
schlflltoso, agg preutseh, kieskeurig, vies;
veeleisehelld; lastig.
I schlfo, m J,. kleine boot, roeiboot; A
sehipvormig gewelf; kalkbak.
2 schiro, I m afkeer, afsehuw, walg; walgelijkheid, vuilheid; tare ~, walg, afkeer
verwekken; fig tegenstaan; II agg vuil,
smerig; walgingwekkend.
schlfosamente, avv walgelijk, afkeerwckkend, afsehuwelijk.
schlfosltA, j afschuwelijkheid, walgeIijkheid ,
vuilheid.
schlfoso, agg weerzin-, afkeerwekkcnd, afschuweIijk, walgelijk; vrekkig; avaro ~,
onbeschaamde gierigaard.
schlmbesclo, a ~, sehuin, sehed; dwars,
dwars door.
schlnlere, j scheenplaat (v. hamas).
schloccare, vi & vt met de zweep klappen;
in de handen klappen; ~ un bacio, een
klappenden zoen geven.
schloccata, f klappen met de zweep.
schlocco, m zweepgeklap, zweepkual.
schlodare, vt de spijkers ui ttrekken, losmaken; ontnagelen (kanon); jig niet onthouden (het gehoorde).
schlomare, I vt het hoofdhaar ui ttrekken; in
de war brengen; II ~rsi, vr zich de haren
uittrekken, zijn haar in de war brengen.

schioppettare
schloppettare, I vt doodschiet~n; II vi (met
cen geweer) schictcn.
schloppettata, f geweerschot; schotwond.
schioppettlere, m OJ buksschutter, musketier.
schioppetto, m OJ buks, klein geweer.
schioppo, m buks, jachtgeweer; ,...., a due
canne, dubbelloopsgeweer.
schirlblzzo, m gril, kuur.
schlsare, vt een breuk vereenvoudigen, tot
haar eenvoudigste gedaante terugbrcngen; 0 0 0 over den lossen band rakcn.
schlso, m herleiding, vereenvoudiging van
een breuk; a ,...." di ,...." scheef, schuin;
dwars.
schlsto, m leisteen, schilfersteen.
schistoso, agg schilferig, leisteenachtig, gclaagd.
schitarrare, vi > op dc gui taar tokkclcn.
schlu'dere, I vt openen, ontsluitcn; uitsluiten; II '""-'1"si, v/' zich ontsluitcn, opcngaan
(knoppen); zich afschddcn, zich afzonderen.
schiuma, f schuimo ; schimmel op vcrfkuip;
di cucina, schooier; ,......, dei metalli, rnetaalslakken; ,...., della societa, schuim der
maatschappij; gli viene la ,...- alia bocca,
het schuim komt hem op den mond.
schlumaluola, f schuimspaan, schuimkpel.
schlumare, I vt afschuimen; II vi schuimen.
schiumoso, agg schuimend, vol schuim.
schiva'blle, agg vennijdbaar, te vermijdcn.
schivare, vt vermijden, ontwijken.
schivo, agg schuw, afkeerig; preutsch, terughoudend, strod, kieskeurig.
schizzare, I vi ontsprui ten, te voorschijn
komen, ontspringen; (met cen knal) openspringen; ,...., dal grasso, zecr vet zijn, van
't vet druipen; ,...., nell' orecckio, in 't oor
dringen; II vt in grove trekken ontwerp"n,
schetsen; egli sckizza allegria degli occhi,
zijn oogen tintelen van levenslust;
fuoco, veleno, vuur; venijn spuwen.
schizzata, t 't spuiten; straal.
schizzato'lo, m spuit; fietspomp.
schlzzettare, vt bespuiten; inspuiten.
schizzettatura, t inspuiting; bespuiting.
schizzetto, m
injectiespuitje; kleine inspuiting; eenloopsjachtgeweer, vogelgeweer.
schizzlnoso, agg zie schifiltoso.
schlzzo, m bespuiting, inspuiting; straal;
spat, spet (op kleercn); cen druppcltje,
een weinigje (rhum); schets, eerste ontwerp; proefjc; ,...- d'inchiostro, inktspat; ~
di mota, moddcrspat.
Scla, m Shah (v. Perzie).
scla, t .J,. kielzog.
sela'bola, f sabel.
sclabolare, vt neersabelcn.
sCiabolata, t sabelhouw.
sclabolatjlre, m houwdegen.
,-.....J
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scialuppa
sciabordare, vi (laken) walken; omschudden
(een vlocistof).
sclacallo, m .1\,. jakhals.
sciacco, m ~ sjako.
sciacquabarlll, andare a ~, wijdbeens 100pen.
sciacquabocca, t glas water om den mond
te spoelen.
sciacquabudella, bere a ,...." op de nuchterc
maag drinken.
sciacquare, vt omspoelen, ui tspoelen.
sciacquato'io, m molcnbeck.
sciacquatura, f spoelwater.
scia'cquo, m het spoelen van den monel;
mondspoeling.
sciaguattamento, m omschudding; doorcenschudding.
sciaguattare, vt omschudelcn, schudclen; uitspoelen.
sciagura, t ongeluk, ongeval; ramp.
sciagurata'ggine, t ongelukkigheicl, tcgenspoed; slechtheid, goddeloosheicl; kwade
zaak, bedenkelijk geval.
sciaguratamente, avv ongelukkig, noocllottig; vol boosheid, slechtheid.
sciaguratezza, t zic sciagurataggine.
sciagurato, I agg ongelukkig, rampzalig;
slecht, gemeen, plichtvergeten; ,...., me!
ik ongelukkige! ik arme!; II sost m ongelukkige, rampzalige, ongeluksvogel;
goddeloos, boos mensch.
scialacquamento, m verspilling, verkwisting.
scialacquare, I vtverspillcn, verkwisten, verbrassen; II ,...-rsi, vr zieh verliezen in, vermengen met.
scialacquatamente, avv sCialacquato, agg
verkwistencl; lichtzinnig.
scialacquatore, m .--trice, f verkwister, doorbrenger; oster.
scialacquio, m onuitroeibare spilzicht.
sciala'cquo, m verkwisting, verspilling.
scialamento, m uitwaseming, adem; dare ,...at cttore, zijn hart lucht geven.
scialappa, f ~ j alappe.
scialare, I vt uitwasemen, uitademEn; ,...., un
patrimonio, een vermogen verkwisten; II
vi 't er good van nemcn, een weelderig
leven Jijden; ,...- abiti, veel aan zijn kleeren ui tgevcn; sciala! dat is nu nog eens
fijn! dat is me een lcventjc! III ~rsi, vr
zijn hart luchten, zich lucht gcven.
sclalbare, vt witten, kalken (murcn).
scialbo, I agg bleek, wit; gewi t; II sost m
zie intonaco.
sciallva, t zie saliva.
scialle, m sjaal, omslagdock; omslag van
vest.
scialo, m uitwaseming; pracht, pronk, uithaa!; vcrkwisting.
scialone, m verkwister.
seialuppa, t .J,. sloep.

sciamannare

sciogliere

sclamannare, vi VerSIOnZell, Verwaarloozen.
selamannato, p pass & agg slordig, verwaarloosd (in kleeren); plomp, onfatsoenlijk.
8clamannona, I slons, slordevos.
8clamare, vi zwermen (bijen); ,....., da un
luogo, een woonplaats verlaten.
Iclame, m bijenzwerm; zwerm; lig menigte;
a sciami, in zwermen.
scla'mlto, m sameet (sourt fluweel); ~
roode immortelle.
sclampagna, m champagne (wijn).
sclaneaIsl, vi heupJam worden.
scancato, agg heuplam; met ontwrichte heup
(paard), kreupel, lam.
selanto, m ontspanning, rust.
sclarada, I lettergreepraadsel, charade.
sclarappa, I !f. jalappe.
selarpa, I sjerp.
sclarrada, f zie sciarada.
sclarrata, I pocts; streek.
scla'tlca, t
heupjicht, ischias.
sela'tlco, I agg heup-; II sost m
ischiassclatore, m skiloopcr.
[lijder.
selattamente, avv slordig.
5clattare, vi verwaarloozen, bederven, verknoeien.
sclatterla, f bedorven, verknoeide zaak;
nalatigheid, slordigheid.
scla(tezza, f nalatigheid.
[los.
selatto, agg slordig, nalatig; ongegeneerd,
selattone, m ,...,ona, f knoeier, prutser; oster.
sela'vero, 1m afval van hout; van leer; overgebleven lap (v. e. stof); II agg met gebroken horens (bok).
scl'blle, I agg wat men weten kan; II sosl m
het menschelijk weten; de wetenschap.
selente, agg kundig, ervaren; geleerd, wetend, onderwezen.
sclentemente, avv willens en wetens, welbewust, met volle kennis van zaken.
sclentlflcamente, avv sclentl'fico, agg wetenschappelijk.
sClenza, f wetenschap; kennis; aver la ,.....,
inlusa, de wijsheid in pacht hebben; non
ho mica la ,..., inlusa, hoe zou ik dat moeten weten? vendere la sua,....., a minuto,
met zijn geleerdheid te koop loopen; di
certa ...." zeker, op zeker weten gegrond.
sclenzlale, agg wetenschappelijk.
sclenzlato, m geleerde.
scllecca, I grap, spottemij.
scllingua'gnolo, m tongriem; aver rotto (of
sciolto) 10 ,..." goed van den tongriem gesneden zijn; rompere 10 ,....." begiImen te
spreken, het stilzwijgen verbreken.
scillnguare, vi stotteren, stamelen.
scllinguato, I agg stamelend, stotterend; II
sost m stotteraar, stamelaar.
sclllnguatura, I gestameld, onduideJijk ui tgesproken woord; argotwoord.
scilla, t !f. zeeajuin.
Scilla, I (Mit) Scylla.
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scllllma, m gezeur, gedaas,
selma, I L>. hollijst.
sclmltarra, I Turksche kromsabel.
scl'mmla, I aap; fig ndiper; lar la ,....., a qd,
iem. naapen.
sclmmlegglare, vi nr a pen.
sclmmlone, m groote aap.
sclmmlottare, vt nzapen.
selmmlottata, I maperij,
scimmllltto, m jonge aap,ook lig; pare uno-."
hij ziet er uit als ef-n aap.
selmpaOle, m ~ chimpanse.
sclmunita'gglne, m onnoozelheid, domheid.
sclmunltamente, avv onnoozel, dom.
selmunlto, I agg dom, onnoozel, simpel; II
sost m domkop, uilskuiken.
sclnco, m skink (soort hagedis).
scl'ndere, vt scheiden, splitsen; afsnijden.
sel'ngere, I vt los gorden, losmaken, de
boeien, banden losmaken; II "'rsi, vr
den gordel losmaken, de kleeren l05maken; losgaan.
scintilla, I vonk; ,...., elettrica, electrische
vonk; ,....., di ragione, een vonk verst and;
lare scintille, vonken schieten.
sclntlllamento, m fonkeling, gefonkel.
5clntlllante, agg fonkelend, flikkerend.
sclntlllare, vt fonkelen, glinsteren, flikkercn,
vonken schieten.
sclntlllazione, I fonkeling, gefonkel (der
sterren).
sclntllletta, I vonkje.
sclntllluzza, I klein vonkje.
scinto, p pass (v. scingere) & agg met lossen
gordel, zonder gordel.
sclntolsmo, m shintolsme.
selo, m zitbeen.
Selo, m Chios (eiland); andare a ,...." geheel
verloren gaan.
sclocca'gglne, I dwaasheiu, domme streek,
seloccamente, avv dwaas, zonder overleg.
seloccherello, I m domme, onnoozele jongen;
II agg vrij dwaas, onnoozel.
seloccherla, f domme, dwaze streck; onnoozel ding, bagatel.
selocchezza, f dwaasheid; domme, dwaze
streek.
selllcco, I agg flauw, zouteloos; dom, dwaas,
kinderachtig, onnoozel; II sost m flauwe
spijs; domkop, sukkel; dwaas; la turber,
degli sciocchi, de domme menigte.
seloccone, m groote ezel, domoor.
selllgliere, I vi losmaken, losrijgen, openmaken; ontwarren (knoopen &); oplossen
(vraagstukken; in een vloeistof); bijleggen, uit den weg ruimen (moeielijkheden);
ontbinden (vereenigi-llg); afschaffen, opheffen (instellingen); fig bevrijden, vrijmaken; ontslaan (van een verplichting);
,....., i bracchi, de honden loskoppelen; lig
iem. ronduit de waarheid zeggen; ,....., u",
cantino, een gezang aanheffen; -- il nodo,
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scioglimento

scocciare

den knoop doorhakken; '" la vergogna,
aile schaamte afleggen; ~ il voto (of la
promessa), zijn belofte nakomen, zijn
woord inlossen; II ~rsi, vr losgaan; zich
oplossen, uit elkaar gaan; smelten; zich
bevrijden, losmaken, weer lenig worden
(ledematen, gewricht);
scioglie il corpo,
men krijgt diarrhee; ~rsi da ogni riguardo, niets 01 niemand meer ontzien;
-rsi in lacrime, in tranen wegsmelten.
scioglimento, m het losmaken; lig ontknooping (in een roman); verklaring, opheldering; oplossing, smelting; ontbinding (v.
parlement, huwelijk, vereeniging); ongedwongen, 1005e houding; natuurlijke beweging; ~ (di corpo),
diarrhee.
sCioglitore, 1 ontbinder, oplosser; bevrijder.
sciografla, 1 schaduwleer; schaduwteekening; 6 . plan van gebouw; tijdsbepaling
uit de schaduwen.
sci'olo, agg waanwijs, geleerd docnd.
scioltamente, avv ongedwongen, los; lenig,
behendig.
scioltezza, f lenigheid, vlugheid; ongedwongenheid, losheid; ....., di lingua, radheid van
tong; - di ventre, lichte diarrhee.
sCiolto, p pass (v. sciogliere) & agg loso; ongebonden; ongedwongen, onbevangen,
vrijmoedig; vrij, brutaal; lenig; l' los, vrij
voorgedragen; opgelost, gesmolten, vloeibaar; capelli scioiti, pi losse, fladderende
haren; ~ di lingua, los van tong, vrij in
zijn spreken; ~ di membra, lenig, vlug
in zijn bewegingen; verso ~, ongebonden,
rijmloos vers; aver il corpo ~, het in zijn
ingewanden hebben; tenere un ca,ne ~,
cen hond los laten loopen.
sciopera' ggine, 1 scioperamento, m lecglooperij, werkeloosheid.
scioperante, m werkstaker.
scioperare, I vi staken; het werk laten Iiggen;
II vt iem. van zijn werk houden, in zijn
werk storen; zich van zijn werk laten afhouden; ophouden met werken.
scioperata'ggine, 1 het leegloopen, werkloos
zijn (tengevolge v. werkstaking).
scioperato, agg zonder werk, werkloos; lui,
traag; ledig (tijd).
scioperatone, m leeglooper, dagdief.
scioperio, m aanhoudend leegloopen, langdurige werkloosheid.
sciopero, m 't leegloopen; werkloosheid; staking van het werk, rust; - generale, algemeene werkstaking; giorno di ~, rust-,
feestdag; essere (of mettersi) in isciopero,
het werk staken.
scloperone, m leeglooper, luiaard, doeniets;
ook: domkop, uilskuiken.
sciorinare, I vt luchten; in de zon hangen;
uitkramen
(geleerdheid); uitbazuinen
(iemands lof); ...... Un colpo, een slag toebrengen; ,...." iibri, boeken doorbladeren;
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II ~rsi, vr 't zich gemakkeIijk maken;
zijn jas losknoopcn; frissche lucht scheppen.
sclorre, vt zie sciogliere.
sciovinismo, m chauvinisme.
scl'pido, agg flauw, laf, smakeloos, zouteloos.
scipita'ggine, f smakeloosheid, flauwheid;
fig flauwiteit.
scipitamente, avv flauw, zouteloos.
scipltezza, f smakeloosheid, flauw(ig)heid
(ook fig).
sciplto, agg smakcloos, flauw; kinderachtig,
dwaas.
sciroccale, I agg zuidoosten-; aria ,....", zode
lucht; venti sciroccali, pi zuidoostenwinden; II sost m zuidoostenwincl.
sclrocco, m sirocco, zoele zuidenwind.
sciroppo, m siroop.
scirro, m hard kliergezwcl.
scisma, m schisma, scheuring in de kcrk.
scisma'tico, I agg schismatisch, kettcrsch,
afvallig; II sost m scheurmaker.
sCi'ssile, agg splijtbaar.
scissione, m scheuring, afscheiding, vcrdeeldheid.
scissiparita, f voortplanting door spli tsing.
scisso, p pass van scindere.
scissura, f scheur, spleet, kloof; fig scheuring, verdeeldheid.
Scita, m (Pi: Sciti) Scyth.
sciugamano, sclugato'io, m handdoek.
sciupare, I vt bederven, beschacligen, vcrslijten; fig bederven, slecht opvoeden;
slecht gebruiken; vermorsen; II ~rsi, vr
zich te gronde rich ten, zich afwerken;
verslijten, bedorven worden; doodgaan;
~rsi gli occhi, zijn oogen bederven.
sciupinio, sciuplo, m voortdurende verspilling, verslonzing, vermorsing.
sciupone, m zinnelooze verkwister; vernie1al.
scivolare, vi uitglijdcn; glijden; lasciarsi
'" giu, zich laten afglijden; qc mi scivola
di mana, iets gJijdt (gJipt) mij uit de hand.
scivolata, f bet afglijden, uitglijden; soort
gedicht in rijrnlooze verzen.
sci'volo, m l' trilJer.
sci am are, vi & zie esclamare &.
sclerosi, f
vcrharding; verkalking (v.
bloedvaten).
sclerotica, f 't harde oogvlies.
sclerotico, agg verhard.
scoccare, I vi losspringen, afgaan; slaan
(uurwerk); opduiken, opkomen, opgaan;
scoccano Ie tre, 't slaat drie uur; II vt afschieten (boog, geweer); ,...." dei baci, luidklinkende kussen geven; ,...." un colpo, een
slag toebrengen; ~ parole, woorden uiten;
- un sospiro, een zucht loozen; '" un
voto, zijn stem niet geven (aa~ iem.).
scocciare, vt breken, stukslaan (cleren, aar-
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scommuovere

scoccolare
dewerk); fig de eigenzinnigheid afleeren.
seoeeolare, vt bessen afplukken; afristen;
(fig) ......, barbarismi, de eene taalfou t op de
andere stapelen.
seodare, vt kortstaarten, den staart afsnijden.
seodato, agg met afgesneden staart, zonder
staart.
seodella, I diep bord, soepbord; nap.
seodellare, vt opscheppen (soep &); opdragen (eten); omwerpen; afwerpen (ruiter);
opdisschen, rondstrooien (leugens, praatjes).
seodellata, f een bord vol (soep).
seodelllno, m klein soepbord; kruitpan (v.
geweer); (Scherz) kuiltje (in wang).
seodlnzolare, vi kwispelstaarten; heupwiegen (v. vrouw).
seogUera, f Iij klippen, rif; havenhoofd,
landhoofd, golfbreker; scogliere, pi watervallen, stroomversnellingen.
sci'lgllo, m klip; rif; rots; rotseilandjc; fig
zwarigheid, struikelblok.
seoglloso, agg vol klippen, riffcn.
seolare, vt viIl<'n.
seolatto, scola'ttolo, m .1!l!. eckhoorntjc.
sci'll a, f anijsbroodje.
seolamento, m doorzijging, filtratie.
seolara, fleerlinge, scholicrster.
I seolare, m scholier, leerling.
2 seolare, I vi afdruipen, afdruppclcn; II vt
laten afloopen, afdruipen.
seolaresea, f schooljeugd, de (gezamcnlijke)
leerlingen, studenten.
seolareseamente, avv seolareseo, agg schooljongensachtig.
seolaretto, m schooljongcn, schoolkind; onervaren jongmensch, groen.
seolaru'ec!o, m slechte scholicr.
seola'stlea, f scholastiek.
seolastleamente, avv scholastiek; schoolsch.
seola'stleo, I agg scholastisch; schoolsch;
school-; amw ......" schooljaar; libri scolastici, p/schoolboeken; regole scolastiche, pi
schoolreglementen; II sost m scholastisch
wijsgeer; schoolmeester; alla scolastica, op
scholastische, schoolsche wijze.
seolato'lo, m goot, afvoerkanaal, greppel.
seolatura, I afgevloeid water.
seollaste, m scholiast; uitlegger van Gr. en
Lat. dichters.
sci'lllo, m scholie: uitlegging, noot bij Gricksche en Lat. schrijvers; verklaring van
wiskunstige stelling.
seollaeelato, agg gedecolleteerd, met blcoten, uitgesneden hals (vrouwenkleederen);
fig onbetamelijk, onkiesch (van romans).
I. seollare, I vt losmaken (wat aaneengelijmd is); ontgommen; II """'rsi, vrlosgaan
(van gelijmd voorwerpj.
2 seollare, vt aan den hals uitsnijden, decolleteeren (vrouwenkleeren).

seollato, I In uitgesneden hals (aan kleeren);
II agg uitgesneden, gedecolleteerd; fig onbetamelijk, schuin.

seollatura, I decollete, lage hals (aan vrouwenkleeren); 't loslaten (v. gelijmde voorwerpen).

seollegamento, m losmaking, 't uit elkander
nemen; afgebroken, hakkelende redevocring.
seollegare, vt uit elkander nemen, losmaken.
sellllo, m split (aan· hals v. dameskleeren).
seolo, m het afdruipen, afdruppelen, afvloeien; afvoerkanaal, greppel; J, lek.
lekkage;
witte vloed; gonorrhoea.
seolopendra, I duizendpoot.
seoloramellto, m ontkleuring. verkleuring.
seolorare, I vt ontkleuren. bleeken; II -rsi.
VI' zijn kleur verliezen, vcrbleeken, verschieten.
seolorlre, I vt ontkleuren, bleeken; II vi &
-rsi. VI' de kleur verliezcn, verbleeken,
bleek worden.
seolpamento, In rechtvaardiging.
seolpare, I vt van een schuld vrijspreken; II
......,rsi. VI' zich rechtvaardigen, de schuld
van zich afwcrpen.
seolplre, vt uitbeitclen. uithouwen; graveeren; inprenten; ......, Ie parole, de woorden
duidelijk uitspreken; - in rame, in koper
graveeren.
seolpltamente, avv duide1ijk, goed verstaanbaar.
seolta, I schildwach t.
seoltellare, I vt 't onkruid wieden; II -rsi,
VI' zich met een mes verwonden.
® seolto, agg gebeeldhouwd.
seoltura, I beeldhouwkunst.
seomblnare, vt in de war maken, storen,
doen mislukken.
seombro, In 'JSj roakreel.
seombulamento, m verwarring, wanorde,
warboel; verstrooiing.
seombulare, vt in groote verwarring, wanorde brengen; omverwerpen.
seombussolare, vt verwarren, in de war maken; omverwerpen; jig hevig ontroeren,
uit het evenwicht brengen.
seombussollo, m groote wanorde, verwarring.
seommessa, I weddenschap.
.
seomme'ttere, I vt I uit elkaar nemen; I~g
tweedracht stichten; 2 wedden; - una
nave, een schip lek slaan, uit elkaar slaan
(een storm); II -rsi, uitecngaan, uiteenvallen, losgaan.
seommettltore, m uiteennemer; vredeverstoorder; wedder.
seommettltura, f het uiteenneroen; uiteengenomen deel, afgenomen stuk.
seommovlmento, m hevige beweging, schudding. ontroering; opstand, oproer .
. seommullvere, vt hevig bewegen, schudden;

r

scomodamente
doen ontroeren, doen sidderen; ophitsen,
opstoken.
scomodamente, avv lastig, ongemakkelijk.
scomodare, I vt lastig vallen, bemoeilijken;
storen; II .....,rsi, vr zich moeite geven.
5comodltA, 1 bezwaar; ongemak; onaange·
naamheid, last.
5cilmodo, I m ongemak; last, bezwaar; ongelegenheid; II agg lastig, ongemakkelijk,
bezwaarlijk, ongelegen; niet dienstig.
scompaglnamento, m verwarring, storing.
scompaglnare, vt verstoren; uit het evenwicht brengen; verwarren, in de war
brengen.
Bcompaglnazlone, f zie scompaginamento.
scompagnamento, m afzondering, afscheiding; wanverhouding.
scompagnare, I vt wat bijeen behoort scheiden; alles bont door elkander gooien,
doen; II """rsi, vr zich afscheiden van een
gezelschap; oneenigheid krijgen; niet
meer bij elkaar passen.
scompagnato, scompagno, agg niet bijeenbehoorend, niet bij elkaar passend.
scomparente, agg verdwijnend.
5comparlre, vi verdwijnen; achterstaan bij,
in de schaduw staan, ongunstig afsteken
tegen.
5comparsa, f verdwijning.
scompartlmento, m indeeling, afdeeling;
yak; ruimte, kamer, hut (op schip);
spoorwegcoupe; scompartimenti, pi .J. afgesloten ruimten, ruimen.
scompartlre,l vt af-, indeelen, in vakken verdeelen; verdeelen (onder elkander); scheiden (twistenden); II """rsi, vr onder elkaar
verdeelen.
5complacere,vt onaangenaam zijn, mishagen.
scomplgliamento, m verstrooiing, uitecndrijving (van een leger).
scomplgliare, I vt in wanorde brengen; in de
war brengen (garen); fig verwarren, het
hoofd op hoI brengen; II ....."si, vr in de
war geraken.
scomplgliatamente, avv wanordelijk, verward.
scompl'gllo, m verwarring, wanorde; warboel; onrust, ontsteltenis.
scomplgllume, m warboel, warwinkel.
scomplsclarsl, vr ....., daUe risa, in zijn broek
doen van 't lachen.
scompleto, agg onvolledig, incompleet.
scolftporre, I vt ui t elkaar nemen; fig ontIeden, analiseeren; in wanorde brengen;
distribueeren (het zetsel); II ....."si, vr iIiteeng!1au, uiteenvallen; buiten zich zelf
geraken, de kluts kwijtraken.
scomplIslzlone, f 't uitcennemen; distributie
(van 't zetsel); verwarring, storing; ontsteltenis.
scompostamente, avv wanordelijk, slordig;
onbetrunelijk, onwelvoeglijk.

sconcio
scompostezza, f onordelijkheid; onfatsoenlijkheid, onwelvoeglijkheid.
scomposto, p pass (v. scomporre) & agg onordelijk, slordig, verward; onbetamelijk.
scomputa'blle, agg af te trekken, in mindering te brengen.
scomputare, vt aftrekken, in mindering
brengen.
scilmputo, m aftrek, aftrekking, korting.
scompuzzare, vt zie appuzzare.
scomu'nlcll, f RK excommunicatie, kerkban; ha h ~ addosso, F hij is behekst, 't
loopt hem altijd tegen; e una (vera) ....." 't
is een verdraaide vlegel.
scomunlcare, vt RK in den (kerk)ban doen.
scomunlcato, I agg in den ban gedaan; goddeloos; faccia da ....." galgentronie; lingue
scomunicate, pllastertongen; II sost m geexcommuniceerde.
sconcatenare, I vt van de ketenen losmaken;
den samenhang verbreken; II .....,rsi, vr
losgaan, den samenhang verliezen.
sconcertare, I vt in de war brengen, de harmonie verstoren; fig boosmaken, buiten
zichzelf brengen; de maag van streek
brengen; II .....,rsi, vr buiten zichzelf geraken, zijn geduld verliezen; ....."si con qd,
met iem. in twist, strijd geraken.
sconcertatore, m verstoorder; spelbreker.
sconcerto, m gemoedsaandoening; ontstemdheid; zware verstoring van de
maag; wanklank, disharmonie; wanorde,
verwarring; dare in ....." valsch zingen 01
spelen.
sconcezza, 1 ongepastheid, ongemanierdheid, onwelvoeglijkheid; ongepaste, onbehoorlijke houding; misvorming, misbaksel.
5conelamente, avv leelijk, wanstaltig; afschuwelijk; zonder fatsoen; onbehoorlijk;
met schade en schande.
sconclare, I vt bederven, erger maken, toetakelen, mismaken; in wanorde brengen,
verijdelen; verstoren; II ....."si, vr bederyen, mislukken, te gronde gaan; in wanorde, verwarring geraken; een miskraam
krijgen, ontijdig bevallen.
sconelatura, f het bederven, mismaken; vernieling; slecht werk, knoeierij; misbaksel,
krates; gedrocht, miskraam, misgeboorte.
seo'nelo, I m schade, beschadiging; ongepastheid; ongemak, last; ongeval, tegenspoed; schandaal; II agg mismaakt; leelijk; afschuwelijk; lig ongepast, onbehoorlijk; schandelijk, schaamteloos, goddeloos; vreemd, monsterachtig, bovenmatig; slordig (in kleeding); letizia sconcia,
uitgelaten vreugde; sconcie parole, pi onbehoorlijke woorden, gemeene praatjes;
spesesconcie, pi bovenmatige uitgaven; stagione sconcia, abnormaal, ongestadig
weer.

sconcludere

scontroso

sconclu'dere, vt vernietigen, annuleeren.
sconoscluto, I P pass (v. sconoscere); II agg
sconcluslonato, agg besluiteloos, wankelend;
onbekend; III sost m onbekende.
onstandvastig.
sconquassamento, m verplettering, verwoesting.
sconcordanza, f wanklank, disharmonie, oneenigheid; (Gram) verkeerde woord- 0/ sconquassare, vt verbrijzelen, verwoesten;
zinsbouw, stijlfout.
oneenigheid, meeningsverschil.
sconfacente, agg niet passend, ongeschikl.
sconface'vole, agg onbetamelijk, ongepast;
ongeschikt.
sconferma, t terugneming van een bericht,
tegenspraak.
sconfermare, vt logenstraffen, tegenspreken.
sconfessare, vt verloochenen.
sconflceamento, m losmaking, ui ttrekking
van spijkers.
sconflcearej vt de spijkers uittrekken, los-,
openmaken, ui t elkaar nemen; - qc dalla
testa, iets ui t het hoofd praten.
sconfl'ggere, vt verslaan, op de vlucht drijyen; terneerslaan, moedeloos maken.
sconflnare, vi de grenzen, de' maa t oversconfltta, / nederlaag.
[schrijden.
seonfltto, p pass (van sconjiggere) & agg verwoest, vemietigd, verslagen; rimaner - ,
een nederlaag lijden.
sconfo'ndere, vt zie con/ondere (is sterker).
sconfortamento, m ontmoediging.
sconfortare, I vt ontmoedigen, moedeloos
maken; ,..., qd da qc, iem. iets afraden; qc, voor iets waarschuwen; II -rsi, vr
den moed vcrliezen.
sconforto, m troosteloosheid, moedeloosheidi droefheid.
seonglunglmento, m scheiding, losmaking.
sconglurare, vt bezweren°, uitbannen (booze
geesten); afwenden; smeeken; ve ne scongiuro, ik bezweer u; visupplicoescongiuro,
ik bid en smeek u.
scongluratore, m geestenbezweerder, duivelbanner.
sconglurazlone, t seongluro, m bezwering,
duivelbanning; dringende smeekbede.
sconnesslone, t losheid, onsamenhangendheid.
sconnesso, p pass (v. sconnettere) & agg onsamenhangend; in onderlinge tegenspraak.
seonnettere, vt seheiden, den samenhang
verbreken; fig iets zonder samenhang
zeggen of schrijven.
sconoscente, p pres ( v. sconoscere) & agg ondankbaar.
sconoscentemente, avv ondankbaar.
seonoscenza, f ondankbaarheid.
seono'scere, vt miskennen, ondankbaar zijn
tegen (voor).
seonosclmento, m miskenning; niet-erkenning.
sconosclutamente, avv onbekend, verborgen,
incognito.

sconcordla, /

omverhalen.

seonquasso, m verwoesting, omverhaling,
verbrijzeling.

seonsacrare, vt ontwijden, ontheiligen.
sconslderatamente, avv onoverlegd, onbezonnen.

sconslderatezza, f onbedachtzaamheid, onbezonnenheid, gedachteloosheid.

sconslderato, agg onoverlegd, onbezonnen.
sconslgllare, vt afraden.
seonslgllatamente, avv onberaden.
sconslgllatezza, f onberadenheid.
sconslgllato, agg onberaden, onverstandig,
onvoorzichtig.

sconsolatamente, avv sconso\ato, agg ontroostbaar, troosteloos.

[baarheid.

sconso\azlone, f troostelcosheid, ontroostscontare, vt afbetalen; $ disconteeren (een
wissel); in mindering brengen, (er) afrckenen; boeten, ondergaan, uitzitten (een
straf); ora 10 sconta, nu moet hij er voor
boeten; ~ la quaraniena, de quarantaine
doormaken.
scontentamento, m ontevredenheid, ontstemming; misnoegdheid.
scontentare, I vt ontevreden maken; ontstemmen, boosmaken; II -rsi, vr misnoegd zijn, niet tevreden zijn (met iets).
scontentezza, / ontevredenheid.
scontento, I m ontevredenheid, misnoegdheidi ontstemming; II agg ontevreden,
misnoegd, ontstemd.
scontlnuare, vt ophouden met, staken; onderbreken.
scontlsta, m $ houder van een discontobank.
sconto, m afbetaling; aftrek; $ disconto;
korting; banca di '-"', discontobank; a ~ of
per isconto, op afrekening, in mindering.
scontorcere, I vt verdraaicn, verwringen,
vertrekken; ~ il naso, den neus optrekken; II '-"'rsi, vr zich krommen, verwringen (v. pijn); afwenden (het gelaat).
scontorcimento, m verdraaiing, verwringing;
zenuwtrekking (van 't gelaat).
scontorto, p pass v. sconiorcere.
scontrare, I vt ontmoeten; II -rsi, V. recipr
elk. ontmoeten; handgemeen worden; op
elkaar stooten (legers).
scontrata, f zie scontro.
scontrlno, m ontvangbewijs, re<;u.
scontro, m ontmoeting; samenstoot, botsing; X gevecht, treffen; tweegevecht;
ongeval; scontri, pi .t. dwarshouten.
scontrosa'gglne, m stugheid.
scontrosetto, m stugge, weerbarstige jongen.
scontroso, I m stug, weerbarstig, norsch persoon; II agg stug, norsch.

sconturbarsi
sconturbarsi, vr zich verontrusten, in de war
geraken, ontstellen.
sconturbo, m ontsteltenis, verwarring, onrust.
sconvene'vole, agg niet passend, onbehoorlijk, onbetameIijk; ongepast.
sconvenevolezza, f ongepastheid, onbchcorIijkheid; last, ongemak.
sconvenlente, agg ongepast, onbehoorlijk;
lastig, bezwaarlijk.
sconvenllmza, I ongepastheid, onbetameIijkheid; ongemak, bezwaar, beletsel.
sconvenlre, vi niet passen, niet betamen;
bezwaarlijk zijn; ongelegen komen.
sconvolgere, I vt omstooten, overhoop
gooien; omverwerpen, door elkaar smijten; ~ 10 stomaco, de maag van streek
brengen; II ---rsi, vr in beroering, opschudding gcrakcn.
sconvolglmento, m omverwerping, vcrwarring, beroering.
sconvolto, p pass van scon1Jolgcrc.
stopa, I ~ bezemkruid, soort brem; bezem;
soort kaartspel; legare scope, bezembinden; rompere la ---, zich aan cen ongcbonden lev en overgeven.
scopaluola, agg anatra ---, ~ krakeend.
scopare, vt vegen, ui tvegen; geeselen; --- qd,
iem. aan de openbare schande prijsgeven;
~ un paese, een land afloopen.
scopatori, m pi I huisbedienden in 't Vaticaan; 2 geeselbroeders.
scopatura, I veegsel.
scoperchlare, vt het dekscl afnemen; lig
blootleggen, opgraven.
scoperta, I on tdekking, on th ulling; aan tal
geworpen oogen (bij 't dobbelspel); .J,
uitkijk; grazie della ---I dank je voor de
mededeeling! dat weet ik allang! lare la
~, X verkennen; zie ook scoperto.
scoperto, I p pass (v. scoprire) & agg bloat,
ongedekt; open; onoverdekt (terras, balkon); onbeschermd; X ongedekt; carrozza
scoperta, open rijtuig; membra scoperte, pi
ontbloote ledematen; dorm ire ___, zonder
dek slapen; a capo ---, met ongedekten
hoafde; blootshoofds; a Ironte scoperta,
onbeschroomd, vrij; alia scoperta, met
open vizier, open en bloat, openlijk; II
sost m open, onbeschutte plaats; aUo ---,
onder den bloaten hemel, in de open
lucht; rimanere aUo ---, zijn geld niet
krijgen, onbctaald blijvcn.
scopeto, m bremboschje.
scopetta, I bezempje; stoffer; borstel.
scopettare, vt afborstelen; afstoffen.
scopettonl, m pi bakkebaarden.
scopo, m doel, mikpunt; schietschijf; vizierplaatje (op landmeetinstrument); plan,
voornemen; einddoel; con che ---? met
welk doel? waarom?
[eten.
scopplacorpo, mangiare a ---, zich te bersten

scoprire
scopplamento, m knal, ontploffing; uitbarsting.
I scopplare, vi openspringen, openbarsten;
openknallen, ontploffen; P sterven, krepeeren; opengaan, openbreken (knoppen,
zweren); plotseling uitbreken (epidemic);
weerklinken, weerschallcn (gelach, gcschreeuw); cose ehe lanno --- il cuore, hartverscheurende dingen; ehe tu scoppil che
tu possa ---I krepeer, ik wou, dat je krepeerde! e un caldo che si scoppia, 't is een
onverdragelijke hitte; --- tacenda, niet
langer kunnen zwijgen; --- colle dita, met
de vingers knippen; --- dalle risa, bars ten,
schatcren van 't lachen; --- d' invidia, di
rabbia, barsten van nijd, van woede; --in lacrime, in tranen ui tbarsten; --- sotto
il peso, onder den last bezwijken.
2 scopplare, I vt een paar scheiden; II ---rsi,
vr van elkaar gaan, scheiden.
scopplatura, I kloof, barst (in de huid).
scoppiettamento, m geknetter; geknal (met
de zweep); gekraak.
scopplettare, vi knetteren; knappen, knippen (met de vingers); knallen (van de
zweep).
scopplettlo, m (Pi: ~ii) aanhoudend gcknetter, gekraak, geknal.
scoppletto, m zwakke knal, licht gekraak;
donderbus (buks); armboog; knalbus;
proppenschieter; kanonschot.
scoppio, m knal, ontploffing; gekraak; uitbarsting; --- di applausi, storm van toe-.
juichingen; lare~, opzien verwekken; dt
___, avv met een slag, op slag, als door den
bliksem getroffen.
scoprlmento, m onthulling, ontdekking; bet
afnemcn van het deksel, van de omhulling.
scoprlre, I vt ontdekken; onthullen, openbaar
maken, ontblooten; bet omhulse! afnemen, het deksc! afnemen; het dak verwijderen, wegslaan; X verkennen, bespicden; .J, op den uitkijk staan, ui tkijken;
___ qd, bet dek, de dekens wegtrekken; --gli altari, de geheimen van een ander
rondvertellen, onthullen; --- la corona,
de kroon, de persoan des vorsten in den
politiekm strijd trekken; --- it lianca at
nemico, de flank aan den vijand bloot
geven; --- molta paese, veelland ovcrz ien ;
een uitgebreid vergezicht hcbben; ~ la
terra, .J, land in zicht krijgen; II --'Tsi, vr
zich ontblootcn; den hoed afnemen; zich
bloot geven, zijn plannen doen kenne n ;
openbaar, bekend worden; ---rsi con qd,
openhartig met iem. spreken, open kaart
met iem. spelen; bada di non scoprirti, pas
op dat gij niet in uw kaart laat kijken;
III vi in 't oog springen; uitkomen; ~ di
Piu, meer uitkomen, meer effect maken;
(prov) ,...., Ult altare per ricoprirne un aUro,

scopritura
het eene gat met het andere stoppen.
seopritura, f het ontblooten, 't afnemen van
het deksel; onthulling, bekendmaking.
scoraggiamento, m ontmoediging, moedeloosheid.
seoraggiare, scoraggire, I vt ontmoedigen,
moedeloos maken; II ---rsi, vr den moed
verliezen.
seoraggito, agg moede1oos, ontmoedigd.
seoramento, m kleinmoedigheid, verslagenheid.
seorare, vt allen moed bene men.
seorbaeehiare, vt aan de kaak stellcn, aan de
verach ting prijsgeven; hoonen.
seorbellato, I agg spotlustig; II sost m spotter.
seorbia, f zie sgorbia.
seorbiare, vi met inkt bevlekken, bekladden.
seorbio, m inktvlek.
seorbu'tieo, I agg l' scheurbuik-; II sost m
scheurbuiklijder.
seorbuto, m
scheurbuik.
seoreiamento, m verkorting.
seorciare, I vt korter maken, verkorten; afkorten; ~ la bocca sopra qc, den neus voor
iets optrekken; II ~rsi, vr kGrter worden,
inkrimpen.
seorciato'ia, f kortere weg, weggetje dat
afsnijdt.
seo'reio, I m perspectivische verkorting,
kleiner wording; einde (des jaars, der
eeuw); 't korten der dagen; spits (v. toren); eindje (sigaar, kaars); ~ di bocca,
vertrekking van den mond; ~ di fiera,
laatste dagen derkermis; ~d' uomo, klein
kereltje, dwerg, stukje mensch; vedere in
iscorcio, van ter zijde (en perspectivisch)
zien; II agg verkort, afgekort.
I seordare, I vi I" ontstemmen; II vi niet
stemmen; niet samenklinken; niet overeenstemmen, vloeken; III ---rsi, vr ontstemd worden.
2 seordare, I vi verge ten; II ---rsi, vr vergeten zijn.
I seordato, p pass & agg ontstemd, valsch;
oneenig, oneensgezind.
2 seordato, p pass & agg vergeten, niet gedach tig, niet denkend.
seorde'vole, agg vergeetachtig.
scOrdio, m $ watergamander.
seore'ggia, f leeren riem; P wind.
seoreggiare, I vi Peen wind laten; II vi geeselen (met riem).
seoreggiata, f slag met leeren riem.
seoreggiato, m dorschvlegel.
seorgere, I vt bespeuren, zien, bemerken,
waarnemen, gewaarworden; onderscheiden; ontdekken, vinden; erkennen; opsporen ('t wild); gel eiden, begeleiden, escorteeren; fig den weg effenen, in den
zadel helpen; farsi ~, zich doen kennen
(als, per); F zich belachelijk maken, een
mal figuur slaan; II ""rsi, vr zich vertoo-
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scotrettczza
nen, te voorschijn komen; bekend worden.
seorgimento, m waameming; onderscheidingsvermogen.
scoria, f scoria, metaalslak.
seoriazione, f vorming van metaalslakken.
seorillo, m schor!.
seornaeehiare, vt aan verachting prijs geven,
hoonen.
sCornale, I vi de horens afbreken; fig beschamen, aan de kaak stellen; III ~rsi, vr
de horens afstooten, verliezcn; bcschaamd
worden; zich schamen.
seornata, f stoot met de horens.
seornato, p pass & agg rimanere "", spot en
schande oploopen; lornare ---, met de kous
op den kop aftrekken.
seornieiamento, m omlijsting, lijstwerk; A
kornis.
seorniciare, vi inIijsten, met een lijst versieren; de lijst wegnemen, uit de Jijst
nemen.
seorno, m schande; schaamte; hoon~ aver a
~, verachten; aver"" di qc, sehande, oneer met iets inoogsten.
scoronare, vt de kroon van 't hoofd nemen;
cen boom van zijn kroon berooven; de
tandkroon afbreken.
seoroneiare, vi den rozcnkrans bidden.
seorpaeciata, f gevreet, gebuffel.
seorpena, t 'JSJ drakenkop.
seorpione, m schorpioen; l! Sehorpioen (teeken v. d. dierenriem); W X ouderwetsch
werpgeschut; ~ marino, 'JSJ zeedonderpad.
seorporare, vt van, uit het geheel nemen; 1'1
splitsen (erfenis); uiteen vereenigingstooten.
seorporo, m afzondering, afneming van het
geheel, van de massa; 1'1 splitsing; fig
groote uitgave.
seorrazzare, vi ronddolen, rondzwerven;
strooptochten ondememen.
scorreggere, vi schijnbaar verbeteren, verknoeien.
seorrente, agg loopend, stroomend; lingua
"", voorbarige tong; nodo ---, strik, strop;
loopende knoop.
seo'rrere, I vi doortrekkcn, doorreizen (een
land); doorbladeren, doorvliegen (een
boek); vluchtig doorzien, doorlezen; afloop en, plunderen (een land); II Vl wegrollen, uitgJijden, vallen; stroomen, afvloeien; rollen; ontvallen, ontsnappen;--colcervello, gek worden; mi scorse di bocca
una paroia, een woord ontviel mij; "" di
mano, uit de hand glippen.
seorreria, f strooptocht, inva!.
seorrettamente, avv seorretto, agg onjuist,
gebrekkig; onbehoorlijk, ongemanierel.
scorrettezza, f onnauwkeurighcid, onjuistheiel; onbehoorlijkheid.
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scorre'vole, agg stroomend, vloeiend, be·
weegJijk; glibberig; vluchtig.
scorrezione, m schrijffout; stijIfout; onjuistheid, gebrek.
scorribanda, scorrlba'ndola, f strooptocht,
zwerftocht; uitvluchtje, uitstapje.
scorrimento, m het loopen, vloeien, stroomen; strooptocht; uitstrooming, uitvloeiing; 10 _ nel peccato, het vervallen in de
zonde.
scorrucciarsl, vr boos worden, in toom ont·
steken.
scorru'cclo, m toorn, woede.
scor5a, f 't wegvloeien, stroomen, glijden;
strooming; stroom, loop; verloop IV. tijd);
vluchtige doorbladering, doorlezing; fout;
- di penna, schrijffout.
5(Or50, I m 't loopen, glijden; loop, stroom;
di lingua, verspreking, onbedacht
woord; _ di penna, verschrijving, schrijffout; II p pass (van scorrere) & agg Verleden, verloopen, afgeloopen; nel mese - ,
verleden maand.
scorta, f geleider, gids; geleide, dekking,
escorte; X konvooi; voorraad levensmiddelen of munitie; inventaris (v. pachtgoed); far - a, begeleiden, escorteeren;
con la (of colla) ~ di ... , overeenkomstig,
aan de hand van, op grond van; sulla ~
di ... , op grond van ....
I scortare, vt escorteeren, geleiden; dekken.
2 scortare, I vi korter schijnen (door de
perspectief &); II vt verkorten, verkort
voorstellen.
scortecclare, I vt schillen, ontschorsen; de
korst afsnijden; (de kalk) afhakken; II
-rsi, vr den bast afwerpen, verliezen; afbrokkelen (kalk).
scortese, agg scortesemente, avv onbeleefd,
onvriendelijk, grof.
scortesla, f onbeleefdheid, onvriendelijkheid,
grofheid.
scorticamento, m het villen.
scortlcare, vt villen, afstroopen; fig uitzuigen, het vel over de ooren halen, afzetten;
- una lingua, een taal radbraken; scorticherebbe il pidocchio, elk winstje, ook het
vuilste is hem goed; tant' e chi scortica
che chi tiene, de heler is zoo goed als de
steIer; II ~rsi, vr de huid afwerpen, veryellen.
scortica'ria, f zegen, treknet.
scorticato'lo, m vilderij; groot vildersmes;
fig speelhol.
scortlcatore, m vilder; fig afzetter, uitzuiger.
scorticatura, f schaafwonde; afgestroopt vel.
scortlchino, m vildersmes; vilder; fig woekeraar, afzetter.
scorto, I p pass (v. scorgere); II agg voorzichtig, behoedzaam; geescorteerd.
scorto, m zie scorcio.
scorza, t bast; hulst; schil (v. sinaasappel,

scottato

citroen); dop; huid (v. visschen en sIan·
gen); korst vuil; :> uniform; fig buiten·
zijde, oppervlakte, schijn; v()t)rwendsel;
di - dura, koppig.
scorzare, I vt schillen; afleggen (gebreken); II
-rsi, vr vervellen (slangen); den bast
verliezen.
scorzone, m zwarte adder; fig ruw mensch.
scorzonera, f ~ schorseneer.
scosce' ndere, I vt afbreken; afrukken, af·
trekken (boomtakkcn); II vi scheuren,
barsten krijgen; instorten; neerstorten.
scoscendlmento, m aardstorting, instorting;
't afrukken v. boomtakken.
scosceso, p pass (v. scoscendere) & agg steil;
ingestort.
scoscio, m 't uitspreiden van de beenen;
kruis (v. broek); 0 afgrond, steilte.
scossa, f schok, stoot, bons; hevige ruk;
stortregen; fig ongeluk, slag; ruk aan teugel; - (di terr{moto), aardschok; andare a
scosse, met sprongen, rukken vooruitgaan.
scosserella, f lichte aardschok; korte plas·
regen.
scosso, p pass (v. scuotere).
scossone, m hevige schok, stoot; hevige
stortregen.
scostamento, m afrukking, verwijdering, af·
zondering.
scostare, I vt afrukken, wegrukken; afzon·
deren, verwijderen; ~ un armadio dal
muro, een kast van den muur afzetten:
II -rsi, vr zicb verwijderen, uit den weg
gaan; ter zijde treden; -rsi da qc, afwij.
ken van iets, afdwalen; verlaten.
scostato, scosto, agg verwijderd, afstaand:
ter zijde staand, gaand.
scostumatezza, f onfatsoenlijkheid; losban·
digheid; schaamtelooze handeling.
scostumato, I agg onfatsoenlijk, losbandig,
schaamteloos; II sost m schaamteloos persoon, losbol.
scotano, m ~ pruikenboom.
scotennato, m zwoordspek.
scotere, vt zie scuotere.
scotlmento, m stoot, ruk, bons; ontroering.
scotlo, m lang, aanhoudend geschud.
scotlto'lo, m vergiet; slamand.
scotola, f vlasbraak, vlashekel.
scotolare, vt vIas, hennep braken.
scotta, f wei (v. melk).
scottamento, m verbranding (met heete
vloeistof); verschroeiing.
scottare, I vt verbranden (met heete vloeistof); schroeien, verschroeien; in kokend
water dompelen, broeien; (assol) branden,
gloeien, heet zijn; fig een oorzaak van
zorg zijn, zorg veroorzaken; (prov) la
scoglia scotia, zijn drempel brandt, hij
durft niet uit huis te komen; II ~si, vr
zich branden; fig zijn vingers branden.
scottato, p pass (v. scottare) & agg in: rima-
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er slecht afkomen, van een slechte
markt thuiskomen.
seottatura, f het schroeien; brandwond; aftreksel; ~ di tiglio, lindebloesemthee.
sclltto, m gelag; pagare 10 ~, het gelag beSclItto, m Schot.
[talen.
seovare, vt opjagen ('t wild); opsporen, ontdekken, vinden; ~ i latti di qd, iemands
gangen bespieden, nagaan.
seo'volo, m X kanonwisscher.
seovrire, vt zie scoprire.
Seozia, t Schotland.
seozia, t L>. overhangende lijst.
seozzare, I vt schudden (de kaarten); II vi
strijken langs, even aanstooten.
seozzata, j het schudden der kaarten.
seozzese, I agg Schotsch; II S~, m Schot.
seozzonare, vt dresseeren, africhten; jig het
eerste onderricht geven.
seozzonato, agg uitgeslapen, sluw.
seozzonatore, m dresseerder, africhter; lig
onderwijzer.
seozzonatura, I africhting, dressuur; lig
eerste onderricht.
seozzone, m paardentcmmer.
seraeehiare, vt zie scaracchiare.
sera'eehio, m zie scaracchio.
seranna, m rechtersto31; ruwe stoel; veldstool; sedere a ~, zich een oordeel aanmatigen, bevelen.
sereanzato, I agg onopgevo3d, ongemanierd,
lomp; II sost m lomperd, vIe gel.
seredlmte, agg ongcloovig; wantrouwend;
ongehoorzaam.
sereditare, vt in diskrediet brengen.
sere'dito, m discr~diet, verlies van vertrouwen, van aanZlCn.
serepolare, vi ~rsi, vr openbarsten, sCheuren, barsten krijgen (vernis, lak, pleisterwerk).
serepolatura, I sere polo, m barst, scheur,
kloof.
Sj:respare, vi gladstrijken.
sereziare, vi bespikkelen; veelkleurig, bont
beschilderen (als jaspis, graniet &).
sereziato, p pass (v. screziare) & agg bespikkeld, bont, veelkleurig; dooreengemengd.
serezlo, m bontheid; bont allerIei; oneenigheid, meeningsverschil.
serla, I nestkuiken, nestvogeltje.
seriba, m (Pi: scribi) > scribent, schrijver;
schriftgeleerde.
serlbaeehlare, vi slecht schrijven; slechte
boeken schrijven.
serieehiare, serieehiolare, vi knetteren,
knappen, kraken.
serieehiolata, I gekraak, geknap, gekletter,
geknars.
serl'eelo, seri'eeiolo, m ~ winterkoninkje.
serigno, m schrijn, kastje; kistje; geldbeurs;
~Scherz) bult, b9C4el.

scrocco

serlgnuto, agg (Scherz) gebocheld.
serlmlnatura, I (haar)5cheiding.
serl'molo, m rand van een afgrond; rand
van het bed.

serinare, vt de haren kammen, een scheiding
maken; mauen en staart bijknippen (v. e.
paard).

serlo, agg zie scrivo.
seritta, I geschrift; opschrift; contract;
~ matrimoniale, huwelijkscontract.
seritto,l p pass (v. scrivere) & agg geschreven,
schrijf-; aangeworven, ingeschreven; II
sost m geschrift, schrift; aver una bella
mana di ~, een mooie (schrijf)hand hebben; in ~ of per iscritto, schriftelijk, in
schrift, zwart op wit.
seritto'io, m schrijfkamer, bureau, kantoor;
schrijftafel; spcse di ~, pi bureaukosten.
serittore, m schrijver (auteur; klerk).
serittorello, m > scribent, prulschrijver.
serlttorio, agg schrijf-; schrijvers-.
serittriee, I schrijfster.
serlttura, I het schrijven, handschrift; geschrift; schrijfwijze; $ boekhouding, de
boeken; contract, overeenkomst (van
toonee1spelers e.d.); ~ doppia, $ dubbel
boekhouden; ~ da gallina, hanepooten;
la (Sacra) S~, de Heilige Schrift; tenere la
~, de boeken bijhouden.
serittura'bile, agg nog te engageeren, contractueel (nog) niet verbonden.
serittura'ecia, t slecht, onleesbaar schrift.
seritturale, I m I boekhouder; schrijver; 2
schriftgeleerde, bijbelkenner ; II agg
Schrift-, bijbel-; schriftelijk.
seritturare, vt engageercn (zanger, acteur).
serltturazione, I boeking, inschrijving; engagement.
seritturista, m (Pi: ~sti) schriftgeleerde.
serlvaeehiare, vi zie scribacchiare.
serivana, t schrijfster (op bureau).
serlvaneria, I betrekking van schrijver.
serivania, I schrijftafel, lessenaar.
serlvano, m schrijver, klerk.
seri'vere, I vt schrijv€n, op-, inschrijven; opstellen (boekcn, artikelen), schrijven; toeschrijven; boeken, inschrijven; aanwerYen (soldaten); l'occorrente, il necessario
per iscrivere, schrijfgereedschap; II sost m
het schrijven.
serivo, ~ of·~ ~, werkelijk, letterlijk.
seroeeare, vt oploopen, schooien; door
klaplooperij krijgen; zich aanmatigen;
toeeigenen; ~ la lama di artista, zich den
naam van kunstenaar aanmatigen.
seroeeatore, t klaplooper, tafelschuimer.
seroeeheria, I klaplooperij.
seroeehlare, vt afzetten, bedriegen.
seroeehio, m gemeene woeker, afzetterij.
seroeeo, m klaplooperij; leven op den zak
van een ander; campa.re a ~, kosteloo§
meeeten,
'
,
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seroceone, m klaplooper, tafelschuimer.
scrOta, f ~ (ZI zeug.
serofofa, f
kliergezwel.
serofola'rla, f ~ helmkruid.
serofoloso, agg
klierachtig, klier-.
seroglolare, vi kraken (v. beschuit e.d. bij
't eten).
seroIlamento, m het schudden, ruk; '" di
testa, hoofdschudden.
scroIlare, vt schudden, doen wagge1en; ophalen (de schouders); non si scrolia, hij
vertrekt geen spier, bJijft gehcel onbewogen.
seroIlata, m schudding; hoofdschudden;
schouderophalen.
scroIlo, m schok, stoot.
scrosciare, vi knetteren, knarsen, kraken;
borre1en; '" dalle risa, schateren van 't
lachen.
scrosciata, I geknars, gekraak; geborrel.
seroscio, m gekletter (v. d. regen); geborrel,
geprutte1 (v. kokend water); geruisch; geschater (van 't lachen); piovere a "', regenen dat het klettert.
scrostare, vt de korst, de schaal, de bast verwijderen; het vernis, glazuur verwijderen.
scroto, m scrotum.
scrupolegglare, vi bedenkingen hebben, bezwaren maken, al te zwaartillend zijn.
seru'polo, m scrupel (medicinaal gewicht ±
I gram); angstvalligheid, nauwgezetheid;
(gemoedslbezwaar.
serupolosamente, avv serupoloso, agg pijnlijk
nauwgezet, angstvallig, sCTupuleus, pietluttig.
serupolosJta, I angstvalligheid; pijnlijke
nauwgezetheid.
seruta'bile, agg uitvorschbaar; te onderzoeken.
scrutamento, m nauwkeurig onderzock.
scrutare, vt nauwkeurig onderzoeken, navorschen; de stemmen opnemen; '" il
cuore, het hart doorgronden.
serutatore, m onderzoeker; stemopnemcr.
serutinare, vt nauwkeurig onderzoeken, navorschen; stemmen.
scrutinatore, m onderzoeker, navorscher.
seruti'nio, m nauwkeurig onderzoek; stemopneming; stemming (met gesloten briefjes); fig stembus; lar 10 "', stemmen.
sClIeehiaiare, vi met de lepels en vorken
rammelen.
seucire, I vt lostornen; II "'Ysi, vr losgaan,
lostornen.
seucito, p pass (v. scucire) & agg losgetomd;
fig onsamenhangend, verward (van stijl).
seudato, agg met een schild gewapend,
schilddragend.
seuderia, f paardenstal; renstal; scuderie, pi
X de stallen.
seudetto, seudieeiuolo, m schildje, plaatje,
". sChildje om te enten.

r
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seudiera, f stivali alia "', pi rijlaarzen.
seudiere, seudlero, m OJ schildknaap; ridder,
jonker; stalmeester; grande "', opperstalmeester.
seudlsciare, vt met de karwats afranselen.
seudlseiata, f slag met de karwats.
seudl'selo, m karwats, rijzweep.
seudo, m X schild; ~ wapenschild, bescherming, beschutting; rijksdaalder, vijflirestuk; daalder; schild (v. schildpad
e.d.); fare'" a qd, iem. dekken; zie alzata.
seu'fna, f vrouwenmuts, muts, kapje.
seuffione, m groote muts, huif.
seulaeeiare, vt voor de billen sJ aan; lig als
kind behandelen; tarsi "'. vat geven aan
de kritiek. zich blameeren.
seulaeeiata, f seulaecione, m pak slaag. op
de billen; F openlijke schande. bespotting.
seulettare, vi heupwiegend loopen. schuddcbilJen; fig ontsnappen. wegloopen.
seulmato, m heuplamheid (v. paarden).
o seulto, agg gebeeldbouwd.
seultore, m beeldhouwer; '" in legno. houtsnijder.
scultOrio, agg beeldhouw-; plastisch.
seultura, I beeldhouwkunst; beeldhouwwerk.
seuola, I school o ; schoolgebouw; broederschap, orde; '" commerciale, handelsscbool; '" jiamminga, Vlaamsche (schilders)school; maestro di "'. schoolmeester; '" platonica. school van Plato; '"
politecnica, poli t€chnische school; ~ professionale, vakschool; lar "'. I schoolhouden; 2 school maken. navolgers krijgen; uscire dalla ~. de school verla ten.
van school gaan.
seuotere, I vt schudden, schokken; rukken;
fig aan 't wanke leu brengen, ontroeren,
schokken; afschudden, afwerpen ('t paard
den ruitcr); afleggen (een ondeugd); ,..., Ie
busse, de slagen van zich afschudden. er
niets om geven; ~i panni. de kleeren uitschudden, uitkloppen; '" la polvere di
dosso a qd, iem. den mantel uitkloppen,
afranselcn; tu puoi ........ gij doet vergeefsche moeite; II ~rsi, vr ontroerd. bewogen worden; onstuimig, sterk bewogen
zijn (de zee); zich verzetten. weigeren;
"'rsi di paura. sidderen van angst; non
~rsi. geen spier vertrekken.
seupscina, I skoeptsjina, Servisch. ZuidSiavisch parlement.
seuramente, avv duister, somber, donker.
seure, f bijl; (prov) darsialla",su' piedi, zichzelf een kuil graven, in 't ongeluk storten;
gettare il manico dietro alia "'. den steel
naar de bijl gooien, het wanhopig opgeYen.
seuretto, I m vensterluik. vensterblind (aan
binnenkant); II agg een weinig donkcr,
halfduistcri zwartachtig,

scurezza

sdrucciolan te

scurezza, f duistemis, donkerte; donkere sdegno,
kleur, zwartachtigheid.

scuriata, f leeren zweep.
scuri'ccio, agg donker, zwartachtig.
scuriosirsi, vr zijn nieuwsgierigheid bevredigen, zich ophelderingen verschaffen.

scurire, I vt verduisteren; donker maken; II
vi bruin worden; donkerworden; verduisteren; III "-'Ysi, vr donker worden; zich verduisteren, verduisterd worden.

scuritii, f zie oscurita; bleekheid; fig duistere
onbegrijpelijke zaak; ramp, verschrikkelijke gebeurtenis.
scuro, I agg donker, somber, zwartachtig;
duister; onverstaanbaar; onbekend; fig
wreed, vreeselijk; sogniscuri, pi vreeselijke,
angstwekkende droomen; II sost m donkerte, dUistemis; c' e,-..." 't is hier donker;
zie chiaroscuro.
scurrile, agg plat, schuin, laag bij den grond.
scurrilitli, f platte grap, platte uitdrukking,
schuine mop; platheid.
scusa, f verontschuldiging, verschooning,
excuus; voorwendsel, uitvlucht; domandare, chiedere ~, eXCliUS vragen.
scusa'bile, agg verschoonbaar, vergeeflijk.
scusare, I vt verontschuldigen, vergeven;
scusi of mi scusi, verontschuldig, excuseer mij; II ,-...,rsi, vr zich verontschuldigen, zich reehtvaardigen, verontsehuldigingen aanbieden; ,-...,ysi dal fare, een
voorwendsel inbrengen om iets niet te
doen; scusate se e poco! is 't nog niet genoegl dat is, dunkt me, genoeg! (prov) chi
si scusa s' accusa, wie zieh verontsehul·
digt beschuldigt zich.
scusato, p pass (v. scusare) & agg: aver per
iscusato, verontschuldigen, ten goedc
houden.
scusso, agg ontbloot, beroofd, simpel, kaal;
zuiver; acqua scussa, zuiver water; cavallo ~, ongezadeld paard; pane "', droog
brood.
scuterzola, f stekelmier.
scutrettolare, vi F heupwiegend loopen.
sdamare, vi cen dam maken.
sdarsi, vr den lust verliezen, niet meer doen
aan, maedeloos worden.
sdato, p pass & agg traag, lusteloos; moedeloos.
sdebitarsi, Vf zijn sehulden betalcn; zijn verplichtingen nakomen.
sdegnare, I vt veraehten, geringsehatten,
versmaden; tot toorn prikkelen; vcrontwaardigen; II "-'Ysi, vr zieh verontwaardigen, zich ergeren; "'rsi di fare qc, het
bene den zich achten iets te doen; III vi
(of ,-...,rsi, vr) verdorren, doodgaan (planten); niet goed functionneeren (maag);
niet meer broeien (kippen).
sdegnato, I p pass van sdegnare; II agg hoos,
vcrontwaardigd; onwel, onpasselijk.

toom, verontwaardiging; minachting, geringschatting; avere (prendere)
a ~ qc, iets versmaden, gering achten;
lare (of muovere) ,-..." toom, verontwaardiging opwekken; prendere a ~ qd, cen
pik op iem. hebben; mi vinse 10 ~, de
toom, verontwaardiging werd mij de
baas.
sdegnosa' ggine, sdegnositli, f veron twaardiging; toom; prikkelbaarheid.
sdegnosamente, avv sdegnoso, agg verontwaardigd, boos; prikkelbaar, licht geraakt; minachtend, smadelijk; termometro ~, zeer gevoelige thermometer.
sdentare, vt (de) tanden af-, uitbreken (inz.
v. zagen &).
sdentati, m pi ~ tandelooze zoogdieren.
sdentato, agg tandeloos, zonder tanden.
sdiacciare, vi dooien, ontdooien; sdiaccia,
het dooit.
sdilinquimento, m het te dun, vloeibaar
worden; afmatting, onmacht, bezwijmingo
sdillnquire, I vi & ,-...,rsi, vr te dun, vloeibaar worden; fig zwak, krachteloos worden, in onmacht vallen; II vt verzwakken,
afmatten.
sdimenticare, & zie dimenticare &.
sdipi'ngere, vt het geschildenle uitvegen,
overschildercn, overkalken; fig het gezegde terugnernen.
sdire, vt zie disdire.
sdiricciare, vt ontbolsteren (kastanjcs).
$divezzare, vt afwennen, ontwennen.
sdoganare, vt uit de douanc vrij maken,
inklaren; uitklaren.
sdolcinatezza, f zoetigheid, weckelijkheid,
al te groote gemaaktheid.
sdolcinato, agg walgelijk zoet; zoetsappig,
gemaakt lief.
[liefdoencrij.
sdolcinatura, f zoetsappigheid, gemaakte
sdonzellare, vi aileen gebruikt in: sdonzellarseia, rondslentcren.
sdoppiare, vt halveeren, in tweeen splitsen;
X Mn gelid formeeren (van twee).
sdorare, vt van 't verguldsel ontdoen.
sdossare, vtuitdoen (cen kleedingstuk); afnemen (een last).
sdottorare, I vt de docterswaardigheid ontnemen; II vi zich verbeelden dat men zeer
geleerd is, den geleerde ui thangen.
sdraiare, I vt op den grond uitstrekken; II
vi & ~rsi, vr zich (behaagJijk) ui tstrekken.
sdraiatina, f korte rust, kort middagslaapje.
sdra'io, m het zich uitstrekken, lui liggen;
poltrona a ~, luierstoel, ligstoel; stare a
~, lui liggen (op sofa, bed).
sdrucciolamento, m het uitglijden; misstap.
sdrucciolante, p pres (v. sdrucciolare) & agg
glijdend, glibberig, glad; vluchtig, voorbijgaand.
tit

sdrucciolare
sdrueeiolare, vi uitglijden, glibberen, slippen; fig struikelen, een misstap doen;
licht in een fout vervallen; ~ a lare qc,
zich laten verleiden iets te doen; ,.., colla
lingua, zich verpraten; ,.., sopra un argomento, licht heengaan over een argument;
si sdrucciola per istrada, 't is glad op
straat.
[(vers).
sdrueelolente, agg glad, glibberig; vloeiend
sdrueelole'vole, agg glibberig, glad, verleidelijk.
[glibberen.
sdrueelollo, m 't voortclurend ui tglijden,
sdru'eelolo, I m het uitglijden; glibberige,
steilafloopende weg; glijbaan; A schuine
zijcle, schuine kant; II agg glacl, glibberig;
parola sdrucciola, woord met den klemtoon op de laatste lettergreep op twee na.
sdrueelolone, m dare uno ~, geclucht uitglijden; lare gli sdruccioloni, glijden op
het ijs.
sdrueclolonl, avv glijdend; andare giu,.."
naar bene den glijclen.
sdru'clo, m het lostornen; tom, scheur (in
kleeren); spleet, gat; F groote snee; lig gat
in portemonnaie, groote uitgave, groot
vedics; lare un bel,.., nel patrimonio, een
groot gat in zijn vermogen maken.
sdruelre, I vt lostornen; een scheur, gat 01
split maken; II .--rsi, vr losgaan, opentornen.
sdruclto, I p pass (v. sdrucire) & agg losgetorncl, los, verscheurd; nave sdrucita,
door clen storm stukgeslagen schip; II
sost m torn, scheur, spleet.
sdrucltura, I 't Iostornen; torn.
se, cong wanneer, inclicn, zoo, ingeval; of;
om te, opdat; se non (che), zoo niet, anclers; behalve (dat); toch; se non aitro,
op zijn minst; minstens; se pure, zie
seppure; se sa, zoo veel hij kan;se ve n' e,
hoeveel er ook zijn moge; se ... come, zooweI. .. als; tutti i suoi se e lorse, al zijn
indien's en misschien's.
se, I pron person dercle persoon: zicb; di, a sc,
van, aan zich;trase,onclerelkancler;worclt
in verbinding met stesso en medesino: se '
zonder accent; voOr ne staat altijcl se inplaats van sl, zich; se n' andb, hij ging
heen; se ne dolse, hij beklaagcle zich er
over; tornare in sc, weer tot zichzelf komen (na een onmacht); II (sost m) nel
suo sc, in zijn binnenste.
se', voor: sei, je bent, ge zijt.
seba'eeo, agg talkachtig, talkhoudend; veto;
glandule sebacee, PI vetklieren.
Sebastlano, m Sebastiaan.
Sebastopoli, I Sebastopol.
sebbene, congo ofschoon, hoewel.
seborrea, I l' ziekelijk verhoogde afscheicling van huiclsmeer.
seeante,' f secans; snijlijn.
seeare, vi snijden, doorsnijden.

secco
seeea,f J, ondiepte, zandbank; la~, de dood;
lasciare qd. in sulle secche, (km.) in den
steek laten; in de verlegenheid laten zitten; rimanere (of trovarsi) sulle secche, op
het droge, op een zanclbank geraken; in
armoede, in nood verkeeren.
seeea'ecio, m zeer vervelencle, droge persoon.
seeea'ggine, I clorheid2 ; vervelendheicl; vervelencl mensch; vervelencl geklets.
seeeagginoso, agg droog, verdord, dor; vervelend, lastig.
seeeamente, avv clroog, droogjes; droogweg;
koel.
seeeamento, m 't uitdrogen, verdorren;
seeeante, agg vervelencl.
[clroogte.
seeeare, I vt clrogen, droog maken, droog
leggen; uitdrogen, verwoesten; vervelen,
lastig vallen; II vi droog worden, drogen.
seeeare'ecla, f clroogte, dorheid; droog weer.
seeeata, I het drogen, uitclrogen, v'erveling,
taaiheicl.
seeeatl'eclo, I agg bijna uitgedroogd, bijna
zoncler sap (vrucht); II sost m vervelencle,
lastige zaak, last; vervelcnd mensch.
seccativo, I agg opdrogencl, clroog-; II sost m
opclrogencl middel, siccatief.
seccato'la, f seceato'lo, m droogplaats,
clroogkamer; clroogoven.
seccatore, m vervelende vent.
seecatura, f vervelend iets, last, lastigheid,
bezwaar, plaag; cke ~! hoe vervelend!
seeehfre'ccio, I agg bijna droog, half droog;
II sost m clroogheid; droog gecleclte.
seecherello, m droge brooc1korst.
.
seechezza, I magerte, clroogte; nuchterheid;
dorheicl;,....., della spirito, clorheicl van
geest.
se'cchla, I emmer; piovere a secchie, regenen
of het met emmers uit de lucht valt;
ripescar Ie secchie, cle fouten van anderen
met moei te weer goed maken.
seeehiata, I cen emmer vol.
se'eehlo, m melkemmer.
seeehione, m groote emmer; (Scher.z) dik en
langzaam persoon.
se'cela, I stoppel; stoppelveld.
seeco, I agg clroog, dor, uitgedroogcl; mager;
gevoelloos, ruw; stijf, nuchter, droog (v.
stijl); lichi $ccchi, pI geclroogde vijgen; ~
come una lanterna, zoo mager als een lantarcnpaal; testa secca, F lastige sinjeur,
moeilijk in den omgang; uva secca, rozijnen; II sost m clroogte, dorheid; magcrte, stijfheicl; a ,....." clroog; a r - ' di, zonder; af/annarsi a ,....." zich tevergeefs vermoeien, aftobben; dar nel "", stranden,
aan clen groncl raken; dire, lare qc in,.."
onverwachts iets zeggen, doen; plotseling
met iets voor clen clag komen; lasciare in
,....." in den nood, in de penarie laten;
restare, rimanere in ,.....,. J, aan den grond
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zitten; fig in de klem, in de verlegenheid secondo, I num I tweede; ,..., di cambia, $
secunda-wissel; line '""', nevendoelj mizitten; vol/are a ...." een sc.herpe wending
nuto ,..." seconde; non essere a nessun
maken.
aUro ,..." bij niemand achterstaan, zijn
seccore, m droogte (van 't weer).
gelijke niet hebben; II agg gunstig, goedseccume, m droog hout, dorre takken; droog
gezind; III sost m secondant, helper; IV
gras &; seeeumi, pi gedroogde vruchten.
prep overeenkomstig, volgens, naar gesecentlsmo, m gezwollen en ledige stijl
lang; (als antwoord op vragen) dat hangt
01 kunstrichting der I7e eeuw.
er van af, dat iserllaar;-donnaleeetutto,
secentlsta, m (Pi: ....,sti) schrijver, kunstezij deed al wat een vrouw doen kan.
naar der I7e eeuw.
secento, I num zeshonderd; II sost m I7e secondocbe, eong overeenkomstig, zooals.
eeUWa
secondoghlto, m tweede kind.
secesslone, m secessko; afscheiding, afzon- secreto, agg zie segreto.
dering, uittocht der plebejers uit Rome; secretorlo, agg afscheidend, afscheidings-.
scheiding der Zuidelijke staten van N. secrezlone, 1
afscheiding (van vochten),
Amerika;nieuwe, zich afscheidende kunstsecretie.
richting.
secura, 1 veiligheidspal (aan geweer).
secesslonlsta, 1 secessionist, vOGrstander der securo, agg & zie sicuro.
afscheiding.
sed, cong in plaats van se voor klinkers.
sedano, m ~ selderie; sedani, pi dikke masecesso, m
stoelgang; privaat.
seco, pron met zich, bij zich (dragen); bij
caroni (soor soep).
zichzelf (denken); disse ...., medesimo, hij sedare, vt stillen (pijn); jig tot kalmte, bezeide bij zichzelf.
daren brengen; dempen (oproer).
secolare, I agg I honderdjarig, eeuw-; 2 we- sedatamente, avv rustig, kalrn.
kalmeerend, pijnstiIlend.
reldlijk, wereldsch; abito ...." wereldlijk sedatlvo, agg
gewaad; braecio ...." wereldlijke macht; sede, m zetelO; woonplaats; residentie; haard
(eener ziekte), oorsprong; S'"'" Apostolica,
testa ~, eeuwfeest; prete ...." wereldlijk
Pauselijke Stoel;,..., del juoeo, vuurhaard;
priester; stato ...." lee kcnstand; II sost m
leek.
,..., prineipale, hoofdkantoor, hoofdzetel;
La Santa Sede, de Heilige Stoel; ...., vesecolarescamente, avv secolaresco, agg wereldlijk, als leek.
seovile, bisschopszetel.
secolaritA, j wereldlijke stand; wereldlijk sedenta'rlo, agg zittend, huiselijk; rustend
rechtsgebied; honderdjarige duur.
(schutterij).
secolarlzzare, I vt seculariseeren, wereldlijk sedente, p pres (v. sedere) & agg verblijfhoudend, resideerend; regeerend, zittend.
maken; intrekken van geestelijke (kerkelijke) bezi ttingen; II -rsi, vr in de sedere, I vi zitten; liggen, gelegen zijn (v.
plaatsen); regeeren, aan de regeering zijn
wereld terugkeeren, uit den klooster(v. pausen); sedendo Pio IX, onder de
stand treden.
regeering van Pius IX; ...., bene, I het goed
secolarlzzazlone, 1 seclliarisatie, 't wereldhebben; 2 goed, fraai gelegen zijn (plaatlijk tnaken.
sen); ,..., nel parlamento, zitting hebben in
secolo, m eeuw; lig eeuwigheid, lange tijd;
't pariement; dar da '"'" a qd, iem. een
tijdperk, tijd; wereld, wereldlijk leven;
stoel geven; mettersi a '""', gaan zitten,
uomo del ...." man van de wereld; al ...."
plaats nemen; porre qd a ....." iem. op een
in de wereld; ne' secoli de' seeoli, in aile
stoel zetten; jig ifm. pensionneeren, van
eeuwigheid; nei seeoli pit. remoti, in de
zijn ambt ontheffen; (prov) chi ben siede,
vroegste, oudste tijden; abbandonare il '""',
non si muova, wie 't goed heeft, moet blijde wereld verlaten, monnik worden; andar
ven, waar hij is; II -rsi, vr gaan zitten;
col ~, in 't begin der eeuw geboren zijn;
zie ook eonsumazione.
zijn plaats, zetel hebben; III sost m zitI seconda, 1 nageboorte, moederkoek; tweevlak, achterste.
de klasse.
sederlno, m klapstoel(tje), strapontin.
2 seconda, (avv) a '""', met den stroom mee, sedla, j stoel, zetel; zitplaats; woonplaats;
S,..., Apostolica, Pauselijke Stoel;,..., d' ap.
stroomafwaarts; a ...., di ... , naar gelang
poggio, leunstoel; ....., gestatoria, draagvan ... , al naar ... ; andare a ...., di qd, iem.
zetel (v. d. Paus); ...., pieghevole, vouwter wille zijn.
stoel; al tempo della....., vaeante, tijdens het
secondare, vt navolgen, naloopen; helpen,
bijstaan, ondersteunen, begunstigen; meeonbezet zijn van den pauselijken stoel.
gaan; getuige bij een tweegevecht zijn. sedla'rlo, m draagstoeldrager.
secondarlamente, avv seconda'rlo, agg on- sedl(ente, agg zich noemend, zich uitgevend
dergeschikt, bijkomend; van den tweeden
voor, zoogenaarnd.
rang; cause seeondarie, pi nevenoorzaken. sedlceslmo, I num zestiende; II sost het zes·
secondlno, m ondercipier.
tiende deel.
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se'dici, num zestien.
sedile, m (groote) zetel; tuinbank, zi tbank;
stelling voor vaten; L:>. boogpijler.
sedimento, m bezinksel, bezaksel, neerslag;
sedimentair gesteente.
sedlmentoso, agg bezinkings-, een bezinksel
nalatcnd.
sedluillo, m harddraverijwagentje; sulky.
sedlzlone, f opstand, oproer.
sedlziosamente, avv oproerig.
sedlzioso, I agg oproerig; woelig; (( sast m
oproerling.
sedotto, p pass v. sedurre.
seducimte, p pres (v. sedurre) & agg verleidelijk.
seduci'bile, agg gemakke1ijk te verleiden.
sedurre, vt verleiden; misleiden.
seduta, t zitting, vergadering; openbare zitting (v. d. rechtbank); het zitten (als
model, voor portret &); passare~, op de
bank der beschuldigden zitten.
seduto, p pass (v. sedere) & agg gezeten, zittend.
seduttore, m ~trice, f vcrleider; verleidster.
seduzlone, f verleiding; verleidelijkheid;
verlokking.
sega, f zaag; W soort hoofdclijke omslag in
de republiek Florence; ~ a acqua, zaagmolen; ~ a mana, handzaag; ~ a vapare,
stoomhoutzagerij.
se'gale, m ~ rogge; ~ carnuta, moederlworn.
segaligno, agg I dun maar sterk; 2 rogge-.
segamento, m het zagen, doorzagen.
segantino, m houtzager.
segare, vt zagen, door-, afzagen; maaien;
snijden, doorsnijden; ~ la carne, in 't
vleesch snijden; ~ Ie ande, de golven doorklieven.
segasto'ppla, m indecl boerepummcl.
segato, m versch gemaaid gras (als voer).
segatore, m zager; maaier.
segatura, t het zagen; zaagsnede; zaagsel;
het maaien, oogsttijd.
seggetta, t stilletje.
segglo, m zetel, eerezetel; ambtszetel;
troon; voorzittersstoel; college; ~ elettorale, (centraal) stembureau; ~ reale,
koninklijke troon; ambire i primi seggi,
naar de hoogste waardigheden streven.
seggiola, f stoel; ~ impagliata, rieten stoe1.
seggiola'lo, m stoelenmaker; stoclenmatter.
seggiolino, m kinderstoeltje.
seggiolone, m leuningstoel; teugel met neusband.
segheria, t houtzagerij.
seghetta, 1 zaagje, handzaag.
seghettato, agg ~ gezaagd, zaag-.
segmento, m segment.
segnacaso, m voorzetsel, dat den naamval
aanduidt.
segna'colo, m teeken, merk.

segno

segnalare, I vt signalecren; aankondigen;
seinen; aanwijzen; beroemd, bekend maken; met merkteekens, baken aangeven;
iemands signalcment opgeven; (( ~rsi, vr
zich onderscheiden, de blikken tot zich
trekken.
segnalatamente, avv op een bijzondere,
merkwaardige wijze.
segnalato, p pass (v. segnalare) & agg beroemd, uitstekend, merkwaardig.
segnale, m sigllaal; voorbode, kenteeken;
$ merk (op balen, kisten); J,. baken, ton;
landmerk; boekmerk; ~~ teeken van den
dicrenriem; si lacevano dei segnali, er deden zieh kenteekenen v~~r.
segnare, I vt teekenen, merken; op-, aanteekenen; opschrijven, bekladden, bekrabbelen; onderteekenen; verzegelen, stempelen, ijken; signalen geven; door teekens
doen kennen; zegEnen; een schets, omtrek maken; II ~rsi, vr een kruis maken.
segnarello, m weinig merkbaar tee ken,
spoor.
segnatamente, avv inzonderheid, in 't bijzonder; nadrukkelijk, beslist.
segnata'rio, m onderteekenaar.
segnatasse, m portzegel.
segnato, I p pass (v. segnare) & agg gctcekend, gemerkt; gestempeld, geijkt; zichtbaar, duidelijk; mismaakt, niet te vertrouwen; ~ e benedetto, wat men geheel
aan iem. overlaat 01 afstaat, gehee1 en al;
giorno ben ~, gelukkige, gelukvGorspellende dag; strada segnata, voorgeschreven,
aangegevcn weg; (( sost m geteekende,
mismaakte, iem. die niet te vertrouwen is.
segnato'lo, m stempel, merkijzer, merklat.
seknatura, 1 onderteekcning; signatuur (op
drukvel); overeenkomst v. e. plant met
iets (b.v.lichaamsdeel); S~, RK hoogste
gecstelijke gerechtshof te Rome.
segno, m teeken, kenteeken; merk; beeld;
bewijs; litteeken; lichamelijk kentecken
(bijv. moedcrvlek); spoor (van 't wild);
doel, schijf, roos (v. sehijf); signaal; parool; ~ wapenteeken; vaan; wenk, bevel;
~ della croce, tecken des kruizes; ~ del
piede, voetspoor; tiro a ~, schijfschieten;
ogni cosa va ad un~, allcs hecft een doel;
dar ~, cen teeken geven; dare nel ~, de
roos treffen; jig den spijker op den kop
slaan; non c'e pitt ~, er is geen spoor
meer van te vinden; jare un ~ di croce
su qe, een kruis over iets maken, er niets
meer mee te maken willen hebbcn; stare
a ~, zijn plicht vervullen, gehoorzaam
zijn; tenere il cervello a ~, zijn gedachten
bijeen houden; tomare a ~, weer tot zijn
plicht komen; trapassare il ~ della ragione, de perken van 't verstand te buiten
gaan; trarre nel~, overeenstemmen, het
eens zijn; trar nel,...., a qd, iem. voor zich

sego
trachten te winnen; a quel~, in die mate,
zoodanig; al maggiore ~, in de hoogste
mate, buitengewoon; all' ultimo ~, tot
den h<x>gsten graad, tot het ui terste.
sego, m rundervet, talk.
se'golo, m klein snoeimcs.
segone, m groote zaag.
segoso, agg talkachtig, vettig.
segregamento, m afscheiding, afzondering.
segregare, I vt afzondercn, afscheiden,
scheiden; II ~rsi, vr zich afzonderen.
segregazione, f afzondering, afschciding.
segrenna, I f magerc, blccke, krach teloozc
pcrsoon.
segreta, I celstraf, gevangenis; vcrborgen,
afgelegen plaats; Ie seg,'ete, RK stille gebeden v. d. priester (tijdens de mis);
menare in "', achter slot zetten, in de eel
sluiten.
segretamente, avv heimelijk, in 't geheim.
segreta'ria, f secretaresse.
segretariato, m sccretariaat, secretarisschap.
segretariesco, agg > secretaris-; stile "',
ambtelijke stijl, bureaustijl.
segreta'rlo, m secretaris; gcheimschrijver;
schrijftafel, secretaire; ~ d' ambasciata,
gezantschapssecrctaris;
partico/are,
particulier sccretaris; ~ di S:ato, staatssecretaris, minister.
segreteria, f secretarie; kansc1arij; sccrctariaat;
kanselarijpcrsoneel; sccrctaire,
schrijftafel met geheime laden.
segretezza, f geheimhouding; con ~, in 't
geheim, in stilte; te 10 dico in "', ik zeg het
u onder gr.heimhouding.
segreto, I m geheim; geheimmiddci; gcheim
slot, binncngrendel; ~ di cannone, X
zundgat van het kanon; i segreti di Dio,
pi de verborgen raadsbesluitcn Gods; ~
professionale, beroepsgcheim; ~ di Pulcinella, allemansge heim; ingerirsi ne'
segreti di Santa Marta, zich met andermans zaken bcmocien; mettere il ~, den
grendel voorschuivcn; tenere il ~, het
gchcim bewarcn; nel suo "', in 't binnenste, verborgenstc van zijn hart; II agg
gcheim, verborgen, heimelijk; beschciden;
londi segreti, pi geheime fondscn; parti
segrete, pi schaamdeelcn; uscio "', geheimc deur; in~, heimelijk, in 't geheim.
seguace, I agg navolgend, volgend; II sost m
volgeling, navolger.
seguimte, I p pres (v. seguire) & agg volgcnd;
al di ~, den volgendcn dag; II (sost)
seguenti, m pi nakomelingen.
seguenza, I reeks, zie sequenza.
segu'gio, m spenrhond.
seguimento, m het volgen, navolgen; vervolgen; in ~ di, als vervolg op ...
seguire, I vt volgen, naloopen; navolgen; ~
una strada, een straat inslaan, volgen; fig
op den ingcslagen weg voortgaanj II vi

sella
voortgaan, doorgaan (met); voorkomen,
ge beuren, voorvaUen; voortkomen, volgen
nit; ne segua quel cite vuole ~,er gebeure
wat er wil; wat er van komt, dat komt
cryan; lasciar ~ la giustizia, de gerechtigheid haren loop latcn; ~ a fare, voortgaan met te doen; '" in gravissima pena,
op cen zware straf, op groot Ieed uitloopen.
segulta'bile, agg navolgenswaardig.
segultamente, avv onmiddellijk achter,
naast elkaar; in eens door.
seguitamento, m het navo!gcn, opvolgen;
opvolging.
segultare, I vt volgen; ~ qd, iem. op den
voet volgen; II vi voortgaan met (iets);
voortvloeien (uit); vervolgd, voortgezct
worden; seguita! ga maar door!
seguitatore, m volgeling; volger, navolgcr.
se'gulto, I m gevolg, geleide; reeks; volgorde;
vervolging; cane da ~, jachthond, speurhond; '" di sianze, reeks, rij kamcrs; al
(of d~) ~ di ... , tengevolge van; di ~,
zonder ophouden, ononderhroken; in ~,
vcrvolgens; in '" a, als gcvolg op; per un
~ di circostanze, door een samenloop van
omstandighedcn; non aver ~, geen gcvolgen, gccn gevolg helJbcn; lar ~, volgcn op, een vervolg zijn op; II p pass (v.
seguire) & agg vervolgd, gevolgd; doorloopend, ononderbroken.
sei, num zes; il ~ d' aprile, de zcsde April;
aile sei, om zcs uur; doppio ~, dubbele
zes.
seicimto, num & zie secento.
seimila, num zesduizend.
seino, m dubbcle zes.
selce, I kiezcl; kiezelstecn; keisteen.
selciare, vt bestraten, begrinden.
selciato, I p pass v. selciare; II sost m plaveisel, begrinc1ing.
selciatore, m straatmaker.
selene, I (Mit) dc maan.
selenio, m selenium.
selenite, I seleniet, maansteen.
selenografia, f maanbeschrijving.
seletto, agg uitverkoren, uitgezocht.
selezione, f teeltkeuze (voor fokdieren); ""
naturale, natuurlijke teeltkeus.
sella, I zadel; ribstuk van lam; bergpas;
cavallo da ~, rijpaard; cavallo tra Ie due
selle, paard van middclbare grootte; ,lonna
tra Ie due selle, niet mooie, maar ook niet
Ieelijke vrouw; vrouw van middelbaren
leeftijd; ~ da donna, dameszadel; ~ all'inglese, Engelsch zadel; male di~, zadelplek, drukplek van 't zadel; cavar di ~,
uit den z:ldel liehten; fig onderkruipen;
rimanere in ~, in den zadel blijven; fig
zich hand haven, zich niet laten verdringen; vuotarc la ~, uit den ,,:ade1 geworpen,
gclicht worden.
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sella'lo, m zadelmaker.
sellare, vt zadelen, opzadelen.
sellato, I p pass van sellato; II (agg) cavallo
"', "paard met zadelrug.
sellerla, f zadelmakerij; zadel-, tuigkam~r.
selva, I woud, bosch; geboomte; struikgewas; verzameling aanteekeningen uit
schrijvers; Selva Nera, 't Zwarte Woud;
'" di errori, een schep fouten; (prov) portar legna alla ___, water naar de zee dragen; lar d'ogni Irasca una ~, van een mug
cen olifant maken, schrikkelijk overdrijYen.

selvaggiamente, avv wild, woest, onbe·
schaafd.
selvagglna, I wild, wildbraad.
selva'gglo, I agg wild, in 't wild levcnd
(dier), in 't wild groeiead; dicht begroeid;
jig wild, WOest, grof, schuw; wrecd, hardvochtig; ongemanierd; II sost m wilde,
wilde man.
selvare'ccio, agg van het bosch, woud-.
selva'tieo, agg zie salvatico.
selvato, agg met bosch begroeid; terreno "',
boschgrond.
selvlcoltura, f boschbouw.
selvoso, agg boschachtig, met bosch begrocid.
serna 'foro, m semaphoor, kusttelcgraaf;
seinpaal.
sema'lo, m handelaar in eieren van zijderupsen; verkooper van m,102npitten.
sembiante, I m aanschijn, gelaat, ui terlijk;
schijn; gelijkenis; lar '" di ... , den schijn
aannemen van ... , docn alsof...; non ne
la "', hij laat het niet mer ken; mutar "',
zijn gezicht vertrekken, veranderen; in
sembianti of per "', schijnbaar, naar den
schijn te oordeelen; II agg zie somigliante.
semblanza, f schijn, uiterlijk, gezicht, gelaat; gelijkenis; a
di ... , overecnkom·
stig; juist alsof.
semblare, sembrare, vi gelijken, schijnen;
het uitcrlijk hebbcn van; dunken, meenen.
seme, m zaad; zaaizaad; zaadkorre1; kleur
(in 't kaal tspel); oorsprong; geslacht, nakomelingschap; ~ da bachi, cieren van
zijderupsen; ~ di cavoli, koolzaad; semi
Ireddi, pi pitten van komkommers, waterIneloenen &; ,-.. santo, wormzaad; l'umana
"', het menschelijk geslacht; andare in ---,
in 't zaad schieten; tenere a un ~, op een
kleur houden, spelen.
semelotlea, f l' leer der ziekteverschijnselen.
semel, semelle, m broodje, kadetje, mclkbroodje; wittebrood.
sementa, f 't zaaien, zaaitijd; zaaisel, zaad;
oorsprong, aanleiding; ras; andare in -,
in 't zaad schieten.
l'ementare, vt bezaaien, zaaien.

Semita

semenza, I zaad; zaadkorrel; pit (v. meloen,
komkommer &); zaaizaad; fig geslacht,
nakom2lingschap; starn; kiem; la '" degli
errori, het zaad, de broeiplaats del' dwalingen.
semenza'lo, m plantenkweekerij; zaadbed.
semenzlre, vi in 't zaad schieten.
semestrale, agg halfjaarlijksch.
sem/ntre, m halfjaar; halfjaarlijksch tractement.
semi, (voorv08g3el) half.
semiaperto, agg half open.
semlbreve., f J' geheel e noot.
semlee'rehio, m halve cirkel.
semlclreolare, agg halfcirkelvormig.
semlei'reolo, m halve cirkel.
semleroma, f J' zestiende noet.
semleu'plo, m zitbad.
semideo, m halfgocl.
semldla'metro, m halve middellijn, str<lal.
semldlo, m halfgod.
semldl'tono, m J' kleine terts.
semldottorale, agg docterachtig; gewichtig.
semila, num zesduizend.
semilunare, agg halvemaanvormig.
semlmi'nlma, f J' kwartnoot.
semlmorto, agg halfdood.
semlna'bile, agg bezaaibaar, vruchtdragend.
semlnale, agg zaad-; zaai-. semlnamento, m 't zaaietl.
semlnare, vt zaaien, nitzaaien; op den grond
uitstarten, uitstrooien; --- discordie, tweedracht zaaien; ...., nella rena, op zand
bouwen; zie frascone.
semlna'rlo, I m planten-, boomkweekerij;
kweekschool, bro2iplaats; ~ seminarie;
II agg zaad-.
seminarista, m (pJ: '"-'sti) seminarist.
semlnatlvo, agg zaai -, tot zaaien geschikt.
semlnato, m zaailand, bezaaide akker; oogst,
opbrengst; uscir del "', van zijn onderwerp afdwalen.
semlnato'lo, m zaaimachine.
semlnatore, m zaaier; ui tstrooier.
semina trice, f zaaister; zaaimachine.
semlnatura, f 't zaaien; zaad, zaaiscl.
semlnazlone, m 't zaaien, bezaaiing.
semlnl, m PI vermicelli in vorm van melocnpitten.
semlni'fero, agg h zaadhoudend, zaadgeleidend.
seminl'o, m 't voortdurend uitzaaien, uitstrooien.
seml'nlo, m l' kiem; baard (v. ziekte).
semlnudo, agg halfnaakt.
semlpoeta, m (-pi: ....,ti) pruldichtcr.
Semlra'mlde, f Semiramis.
semlrelto, agg angola - , halve rechte hoek.
semlserlo, agg half ernstig, half vroolijk.
semlspento, agg half ui tgedoofd, J:>ijna ui t·
gaanu (licht).
Semlta, m (Pi; Srmiti) Semiet,

sensibilmente

68 9

semitico

mer; eelestiale """, hemelsche heerseharen.
seml'tlco, agg semitiseh.
semltonato, agg l' ehromatiseh (toonladder). senatoconsulto, m W senaatsbesluit.
senatore, m senator; i seu.atori della Chiesa,
semlufflcale, .agg half offieieel, officieus.
pi de kardinalen.
semlvlvo, agg halfdood, meer dood dan
senatoressa, I senatorsvrouw.
levend.
senatorlale, agg senaats-.
semlvocale, f halfklinker.
senat6rlo, agg senators-, senatoren-.
semmento, m segment.
se'mola, f zemelen; semole, pi zomersprozten. sendo, afk. van essendo, zijnde.
sene, prnn voor sc, zich.
semollno, m griesmecl; zaadkorreltje.
senecio, m ~ kruiskruid.
semoloso, agg zemdachtig; spro3terig.
semovente, agg zelfbewegend, een eigen be- Senega'mbla, I Senegambie.
senese, I agg van Siena; II S....-, m inwoner
wegend hebbend.
Semplone, m Simplon.
v. Siena.
semplternale, agg eeuwigdurend.
senlcl, I PI
amandelgezweI.
semplternamente, avv eeuwig en altijd.
senile, agg van ouderdom, ouderdoms-; eta
......" grijsaardsleeftijd; la stagion ,."", de
semplternare, vt vereeuwigen.
semplterno, agg altijddurend, ccuwig; in - ,
winter des levens, de ouderdom.
voor altijd, voor eeuwig.
sen lore, I agg oudste, senior; II sost m de
se'mpllce, I at:g enkelvoudig; ondeelbaar;
oudste.
enkel; uit eea stuk; zuiver, onvervalseht; Senna, j Seine (rivier).
eenvoudig, bescheiden, onopgesmukt, on- sennlno, m zeer slim, verstandig kind.
gekunsteld; bloot, aileen, enkel, eenig; senno, m verstand; (gezond) oordee1; zin,
......, esposizilme dei jatti, eenvoudige blootbeteekenis; ,."" eomune, gezond verstand;
uomo di molto ,."", verstandig, bedaard
legging del' feiten; jede....-, ecnvoudig kinman; esser in (of di) buono ,."", goed bij zijn
derlijk geloof; tiore ....-, enkele (niet dubverst and zijn; lar,."", verstandig worden;
bele) bloem; parole semplici, pi eenvoujaeeia a,."" suo, dOe zooals gij denkt dat
dige, duidelijke woorden; soldato ......" gegoed is; useir di ,."", zijn verstand verliewoon, gemeen soldaat; jidare sulla ......,
zen; a ~ mio, naar mijn meeningj naar
payola, aileen op 't woord gelooven; II
mijn eigen zin; da,."", in ernst; (prov) del
sost m onnoozele hals, domkop; sempliei,
,..", di poi ne son piene Ie losse, aehteraf is
pi. geneeskrachtige kruiden; alla """, een-
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voudig; kinderlijk, onnoozel.
avv eenvoudig; aileen,
sleehts, maar.
sempllcla'rlo, m kruidenboek.
sempllclno, agg argeloos, onnoozel.
sempllclone, m onnoozel, naief persoon.
sempllcl6tto, I m onnoozele bloed; onervaren, groen persoon; II agg onnoozel,
groen, onervar€'n.
sempllclsta, j kruidenkenner; handelaar in
geneeskraehtige kruiden; F botanieus.
sempllcltA, t eenvoud, eenvoudigheid; onnoozelheid; enkelvoudigheid.
.
sempllclzzare, sempllflcare, vt vereenvoudigen.
sempllflcazlone, t vereenvoudiging.
sempre, avv altijd; voortdurend; telkens;
......, ehe, mits; ten minste als ... ;......, mai, altijd, eeuwig; ogni ....-, telkenmale, altijd.
sempreverde, agg ~ altijdgroen.
semprevlva, t ~ huislook.
I sena, f ~ senestruik; senebladen.
2 sena, j dubbele zes.
senale, m J,. wanttakel.
senapa, senape, m ~ mosterdzaad, mosterd;
gli monta (of viene) la,..", al naso, hij wordt
boos.
senapato, agg mf't mosterd bereid; mosterd-.
senaplsmo, m
mosterdpleister, mosterdsen 'rio, agg zes in getal, van zes.
[pap.
senato, m senaat; Heerenhuis, Eerste Ka-

sempllcemente,
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lr~J,.JM.N!>s;n,

iedereen verstandig.

seno, m boezem, borst (v. vrouw); sehoot;
hart, gemoed; binnenste, midden; plooi
(v. gewaad); zeeboezem, bocht, inham;
(Anat) holte; (Mat) sinus; ......, d' Abramo,
Abrahams sehoot; lare molti seni, veel
plooien maken; ruim zijn; mettersi nel ....qe, zieh iets op de borst steken (b. v. een
bloem); stringere qd. al ,."", iem. aan zijn
hart drukken.
Senofonte, m Xenophon.
sensate, m $ makelaar; bemiddelaar.
sensatamente, avv verstandig.
sensatezza, I verstandigheid, gezond 001'deel, overleg.
sensato, agg verstandig, wijs, bezonnen.
sensazlone, I gewaarwording; indruk; sensatie, opspraak, opzien; allare di ,."", opzienbarende gebeurtenis; ,."" della vista,
gezichtsindruk; jar ,."", sensatie maken,
opzien baren.
sensl'blJe, I agg waarneembaar, zichtbaar,
tastbaar; gevoelig, vatbaar voor indrukken; beduidend, merkbaar, gevoelig,
ernstig; essere ~, stoffelijk wezen; II (sost.
m) i sensibili, pi de zinnelijk waarneembare dingen.
senslbllltA, t gevo3ligheid; voelbaarheid;
nauwkeurigheid (v. instrumenten).

senslbllmente, avv

duidelij~ W~l\Pleembaar;

sevoelis·

44

sensifero

690

sensi'fero, agg gevoeIig, prikkelbaar.
sensismo, m sensualisme, empirisme.
sensitiva, I gevocligheid; ~ kruidje-roerme-niet.
sensitivitit, I vatbaarhcid voor indrukken;
gevoeligheid.
sensitivo, agg gcvoeIig, gevoc1cnd; gevoelswaarnemings-; licht prikkcl!:>aar, fijngevoelig.
senso, m zin, verst and; betcckenis; zinnelijke waarneming; zinnelijkheid; gevoe);
inzicht, meening; sensi, PI zinnen, gevoelens; gczindhcid, dcnkwijze; ~ comune,
gezond verst and; diZetfi del~, pI zinneIijke
genoegens, zinsgenot; lar ~, indruk maken; perdere (of smarrire) i sensi, zijn zinnen verliezen; ritoYl''Lare ne' sensi, ,veer tot
zijn zinnen, tot bezinning komcn; a ~
mio, naar mijnc meening.
sensorio, m sensorium, zetel der gewaarwordingen; zintuig.
sensuale, agg zinnelijk, wulpsch.
sensualismo, m sensualisme, zinnelijkheidssensualita, I zinnelijkhcid.
[leer.
sentenza, I oordeel, vonnis; zinsprcuk; meening; zin, beteekenis; ~ di morte, doodvonnis; avere la, ,-.....; in contra-rio, het proces
verliezen; sputar sentenze, altijd met wijze
spreuken schermcn; zie capo.
sentenziare, I vt veroordeelen; II vi oordeelen, een oordeel nitspreken.
sentenziosamente, avv vol spreuken; in
spreuken.
sentenzioso, agg vol sprcukcn, spreukrijk;
seherpzinnig, wijs.
sentiero, m pad, voetpad.
sentimentale, agg sentimentcel, ovcrgevoclig.
sentimentalita, I scntimentaliteit, overgevoeligheid.
sentimento, m ge v.ocl , gcwaarwording; bewustzijn; meenmg, gevoclen, oordeel;
stemming; zin, beteekenis; inzicht; lig
vuur, nadruk, Vlarmte; cavar di ,-.....; qd,
iem. van zijn zinnen, zijn verstand bcrooben; uscir del~, buitcn bezinning geraken;
gek worden.
sentina, I J,. hoosgat, durk (op schepen);
zinkputje; lig poel (v. ondeugd); sluipho?k, hoI.
sentinella, I schilelwacht, post; ~ morta,
verloren post; lar la ~, op post staan; op
de loer staan, loeren; levare la
,de
sehildwacht aflossen; montare la ~, op
post brengen, zetten.
sentire, I :vt voelen, gevoelcn; bemerken, bespeuren, inzicn, ervaren; hooren, ruiken,
proeven; ~ bene, male qc, iets good,
kwaael opnemen; sentirla, van meening
zijn, van gevoelen zijn; larsi ~, zich eloen
gevoolen; zich gehoor verschaffen; zijn
meening met k!cm doen geld en; non voler
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"" niente di qc, van iets niets willen weten;
II vi hooren; rieken; smaken; gevool hebben; ~ di una malattia, aan eene ziekte
lijden; ~ molto, poco di se, een hoogen,
geringen dunk van zichzclf hebbell; III
~rsi, vr zich gevoelen, zich bewust zijn;
come ti senti? hoe voelt gc u? ~rsi bene,
zich wel bevindcn, gcvoc!cn; sentirseZa,
van plan zijn.
sentita, I 'i hooren, aanhoorcn; per ~ dire,
van hooren zeggen; a ~, op den tast, op
het gevocl af; di ~, allengs; langzaam
aandrukkend, tochal end.
sentitamente, avv innig, oprecht (dankbaar).
sentito, p pass (v. sent ire) & agg diep gcvoeld, oprccht.
sentore, m aanwijzing, teekcn; lucht, reuk;
aver ~ di qc, den rcuk, den wind van iets
hebben.
senza, senza, prep zondcr; senz' aitro, zonder
meer; dadelijk; bepaald, ontwijfelbaar,
beslist; ~ dubbio, ongctwijfeld, beslist,
buiten twijfel; ~ onore, cerloos; lar ~,
zich bui ten iets redden; het buiten iets
stellcn; ~ lar nulla, zonder iets te
doon; restar ~ qc, iets vcrliczen, inboeten.
senzlimte, p pres (v. sentire) & agg in staat
om iets te gevoe!cn, met opmerkingsgave
sepa, I slanghagedis.
[bedcdel.
sepaiuola, I 1- winterkoninkje.
separa 'bile, agg scheidbaar.
separamento, m scheiding, afschciding.
separare, I vi scheiden, afschcidcn; afzondcrcn; uitscheiden (vochtC'n); II ~rsi,
vr scheiden, uitcengaan (echtelicden); afscheid nemen.
separatamente, avv afzollderlijk.
separatismo, m separatisme.
separatista, m separatist.
separativo, agg seheidcnd, scheidings-,
scheids-.
separatore, m ~trice, I agg afscheidend.
separazione, f scheiding, afscheiding; afzondering, uitscheiding (v. vochten); ~ della
Chiesa dallo Stato, scheiding van kcrk
en staat.
s epolcrale, agg van het graf, graf-, somber,
doodsch; silenzio ~, stilte des grafs,
doodsche stiIte; voce ~, grafstem.
sepolcreto, m (oude) bcgraafplaats.
sepolcro, m graf; il Santo S~, 't Heiligc
Graf.
sepolto, p pass (v. seppellire) begraven; verloren; arte sepolta, verloren geraakte
kunst.
sepoltura, I begrafenis, graflegging, begrafenisplechtigheid; graf, begraafplaats;(prov)
oggi in 11:gura domm,i in ~, he den rood,
morgen dood.
seppelUmento, m het begTaven, begrafenis;
verberging.
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seppellire, I vt hegraven, ter aardc besteIlen; serenata, f serenade; helder avondweer.
verbergen; bedekken, toedekken (onder serenl'sslmo, agg doorluchtig; Altezza Serenissima, Doorluchtigheid.
iets); lig'" un' ingiuria, een beleediging
verge ten; II ""'rsi, VI' zich hcgraven; zich serenitA, I helderheid, onbewolktheid; geterugtrekken, zich opslui ten (in een klooster, in huis).
seppellltore, m doougraver.
se'ppla, t inktvisch; nero di ,...." sepiazwart.
seppure, cong ingeval, zoo; ,...., non, wannecr
niet, indien niet.
sepsl, m sepsis.
sequela, I reeks, opeenvolging, gevolg.
sequenza, I lange reeks, opeenvolging; keten; suite (in 't kaartspel); RK sequentia,
gebed dat in de mis na het graduale gezongen wordt; ,..., dei morti, doodenhymne, die sir a e.
sequestrare, vt in beslag nemen, requestreeren; ...... qd, iem. opsluiten, bel etten een
bepaalde plaats te verlaten, kamerarrest
opleggen.
sequestro,m beslag(legging), inbeslagneming,
sequestra tie; porre il ,..., sopra qc, beslag
op iets leggen.
ser, m zie sere.
sera, I avond; het westen; la ,...." 's avonds;
l' altra -, eergisteravond; abito da ,..."
nachtgewaad; doman da ,...." morgenavond; ier ,..." gisterenavond; i popoli di
......, de Westersche volken; a ,...." in den
avond; di buona ,..." vroeg in den avond;
e buona - I en nu goeden avond! en nu is
't uit! daarmee is 't gedaan! in suI tar
della ~, bij 't vallen van den avond; dar
la buona ,...." goeden avond wenschen.
sera 'fico, agg serafijnsch.
serafino, m serafijn.
serale, agg avonu-.
seralmente, avv aIle avonden, elken avond.
serata, I avond; duur van den avond; soiree;
...... d' onore, benefice-avond.
serbare, I vt bewaren, opzijlcggen; inachtnemen (voorschriften); houden (zijn
woord); serbarla a qd, F een ontvangen beleediging niet vergeten; ,...., memoria di qe,
het aandenken aan iets bewaren; II -rsi,
vr zich sparen, zich ontzien; hlijven; zich
behoeden.
serbato'lo, m reservoir, waterbekken; meststal; serre (voor planten); vischvijver;
stare in ,...." goed bewaard bIijven.
serbatore, m bewaarder; behoeder; opvolger, nalever.
Serbia, t Servi e.
Eerbo, m bewaring; avere (of tenere) in ,..."
in bewaring houden (voor iem.).
Serbo, I m Servier; II s,...." agg Servisch.
sere, m heer, meester; titel voor notarisscn;
Ser Appuntino, ]antje precies, woordenzifter.
serenamente, -avv volkomen rustig, kalm.
aerenare, vt opvrooIijkcn, ophelderen.

moedsrust, kalmte; Doorluchtigheid (als
titel); ...... di mente, opgeruimdheid, kalmte
des gemoeds.
sereno, I agg helder, klaar, onbewolkt; opwekt, opgeruimd; onbcwogen, onbezorgd,
kalm; onpartijdig, objectief; coseienza
serena, zuiver, gerust geweten; lulmine a
ciel ""',' donderslag bij helderen hemel;
gotta serena,
zwarte staar; macchia
serena, boomen, die's winters hun bladeren verliezen; massa serena, fijnkorrelige steen; mente serena, opgeruimdheid, onbezorgdheid; II sost m vroolijkheid, opgeruimdheid; helderheid, klaarheidi al ,...." in de open lucht, onder den
blooten hemel.
sergente, m X sergeant; ~ sergeant, lijmschroef; ,...., ma,ggiore, X sergeant-maJoor.
sergozzone, m ~ console, kraagsteen;
vuistslag.
serlamente, avv ernstig; in ernst.
serlco, agg zijden, zijde-; arte serica, zijdeteelt; industria serica, zijdeindustrie.
sericoltura, I zijdeteelt.
serle, I serie, . rij, reeks; afdeeling, klasse,
yak; lijst, tabel; ,...., dei cubi, reeks der
derde machten; ,...., inlinila, oneindige
reeks.
serletit, f ernst; ernstig karakter, gelaat...
serlo, I agg ernstig, gewichtig, gevaarbJk;
oprecht; waarachtig; cose seriel dat is erg,
ernstig; e un allare ,...." F dat is een ernstige zaak; daar valt niet mee te spot ten;
II sost m ernst; sui ,...." in (allen) ernst; na
rijpe overweging; prendere sul ,...." ernstig
opnemen.
serlocomlco, agg ernstig en komisch tegeli~k,
tragicomisch.
[takJe.
sermento, m dorre wijngaardrank, dorre tak;
sermoclnare, vi zeer lang en zalvend spreken; een preek houden.
sermolllno, m ~ wilde tijm, kwendel.
sermonare, vi een rede, preek, sermoen
houden.
sermona'rlo, m preekenboek, verzameling
preeken.
sermone, m proek, predikatie, kanselrede,
sermoen' gesprek taal' i sermoni di Oraz£o, pI de leerredenen' van Horatius.
sermonegglare, vi zie sermocinare.
sermonlere, m zedepreeker; redenaar.
serotlnamente, avv laat, te laat.
serotlno, agg laat; laat bloeiend, laat rijpend~
lig te laat komend; niet passend; ragg£
serotini, pi stralen der avondzon.
.
serpa'lo, m plaats vol slangen; vochtlge
wildernis.
serpe, I (kldne) slang; lig booze tong; slang,
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buis; rotje, voetzoeker; bok (van rijtuig);
~ acquaiuola, waterslang; allevarsi la ~ in
seno, een slang aan zijn boezem koesteren;
(prov) andarci come la '" all' incanto, md
tegenzin ergens heengaan; Ie cose lunghe
diventan serpi, uitstel brengt gewoonlijk
schade; van uitstel komt afstel; ogni '" ha
il suo veleno, bij den zachtmoedigste loopt
ook weI eens de gal over.
serpeggiamento, m gekronkel, kronkeling.
serpeggiare, vi zich kronkelend voortbewegen, voortkronke!en; slingpreri, kronke}en; fig zich op kronkelpaden begeven ..

serpeggiato, p pass (v. serpeggiare) & agg
gekronkeld, dooreengevlochten.

serpentare, vt kwellen, lastigvallen (met verzoeken).

serpenta'ria, f

~

~

slangenkaktus; fakkeldiste I; aristolochia, baarwortel.
serpenta'rio, m ~ slangenelrager (sterrenbee!e1).
serpente, m slang; lastertong, adder; serpent, helleveeg; J serpent; '" a sonagli,
ratelslang.
serpentello, m slangetje; vodzo('ker, rotje.
serpentlna, f serpentijnsteen, ophiet; slang,
buis v. distill€C'rkolf; X supentijn, zeer
lang kanon.
serpentlno, agg slangachtig, slang('n-; gekronkeld; lingua serpentina, lastertong,
giftige tong; ~ addertong; pietra serpentina, slangEnsteen, ophiet.
serpentone, m groote slang; J serpent, slanghoorn.
serpentoso, agg rijk aan slangen; fig giftig.
o serpere, vi (zieh) kronkelen.
serpetto, m slangetje.
serplclna, t klein slangetje.
serpl'glne, m 1.' loopend vuur, vleeht.
serpllIo, m ~ wilde tijm.
serputo, agg met slangen versierd.
se'rqua, f dozijn (eienn, broodjes, peren &).
serra, t dam; kade; sehutsmuur; afgesloten
doorgang; nauwe ruimte, E'ngtc, ravijn;
oploop, gedrang, gewoel; strijdgewoel;
broekband; broeikas, serre;
zie
serrare.
serrafila, m X man van 't opsluitend gelid
achterste man v. e. gelid; J,. acht('rste sehip
eener vloot; fig heksluitl·r.
serrafilo, m ~ klem, draadklfm.
serrafreno, m remstang; remmer.
serra'gllo, m ijzeren kooi (voor e1ieren), menagerie; serail; harem; barricade; .c,
sluitsteen v. gewelf; J,. scheepsbekleeeling.
serrame, m slot, sluiting; gesloten kast.
serra mento, m het sluiten, opsluiten; sluiting.
serrare, I vi in-, op-, dichtsluitcn; weg-, opbergen; toegrendelen; bevatten, in zich
sluiten; bcsluiten, ten einde breng€n;
dringen, drijven; drukken, persen; verf'""-.J

"""',

binden, aaneenhech ten; "'-' il basto (i
panni) addosso a qd, iem. het mes op de
keel zetten;
calci, aehterui tslaan
(paard); - it corpo, de ingewanden verstoppen; - la gola, de keel dichtslloeren;
- Ie lettere, de brievcn dichtIakken; '" Ie
mani in pugno, de vuisten ballen; '" it
nemico, X e1en vijand insluiten; -Ierighe,
X de geleeleren slui ten; '" Ie vele, J,. de
zeilcn bergen; lare un serra serra a qd,
iem. opsluiten, rondom iem. opdringen;
II vi - bene, goed slui ten; - alTa vita, goed
passen, goed sluiten (kleeren); III "",,si, vr
goed passen, aan elkaar sluiten; zich ineendrukken, zieh kleiner makcn; serratevi
Signori! sluit wat meer op, Heerenl "'rsi
addosso a qd, zieh op iem. werpen; zich
tegen iem. aandrukken.
serraschiere, m seraskier, Turksch opperbcvelhebber.
serrata, f waterkeering, afsluitdam; uitsluiting (v. arbeiders).
serratamente, avv dieht opeengesloten; gPdrongen, kort en bonelig.
serrato, p pass (v. serrare) & agg lliehtopeengesloten, gedrongen; dicht, vast, stevig;
toegevroren (wateren); uitgesloten (arbeider); galoppo -, gestrekte galop.
serratura, t slot, sluiting.
serretta, f ~ ververszaagblad.
sersaccente, m wijsneus.
Serse, m W Xerxes.
serto, m bloemkrans, guirlande.
sertula campana, I ~ steenklaver.
serva, f diEnstbode, dienstmeisje; '" sua,
uw dienares.
serva'gglo, m dienstbaarheid.
servente, I agg dknend; zie cavaliere; II sost
m dienaar; ziekelloppasser; X gesehutbeeliende; i serventi, pi de bedif'ningsmanschappen.
servetta, f jong dienstmeisje, dicnstboderol
(op 't tooneel).
servlente, p pres van servire.
servlgiale, I leekezuster (in klooster); ~ m
ziekenoppasser; leeke broeder.
servl'glo, m zie servizio.
servile, agg slaafsch, kruipend, onderdanig;
laag.
servllitA, f slaafschheid, kruiperigheicl.
servilmente, avv slaafs; kruipcncl.
servlre, I vi dicncn, in dicnst zijn, staan;
slaaf zijn; X e1iEllen, zijn diE nsttijel volbrengen; - a, diem n voor, tot; toegeven
aan; a che serve? waartoe client hEet? waar
is het goed voor? non'" piu a nulla, tot
niets mef[ dienen, deugcn; non si pub ~ a
due padroni, ni(mand kan twee heeren
e1iencn; '" aile proprie passioni, ec·n slaaf
zijn van zijne hartstochtc·n; ~ allo straniero, ondtr vreEmde heersChappij staan;
,..., da, di of per qc, tot iets dienen, dienst
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servita
doen als; ,..., di avviso, tot naricht dienen;
~ da cuoco, als kok dienen; ,...., di guida,
tot gids dienen; II vt bedienen, dienen, ten
dienste staan; een dienst bewijzen, behulpzaam zijn; leverancier zijn van;
(Iron) iem. niets schuldig blijven, met gelijke munt betalen; ,...., la Casa Reale, hofleverancier zijn; eccomi a servirta, ik ben
tot uw dienst; se 10 trovo, 10 servo io, als ik
hem vind, zal ik hem dienen; ,...., qd di qc,
iem. van iets bedienen;,...., qd a tavola, iem.
aan tafel bedienen; ,...., una vivanda, een
spijs aanreiken, opdienen; '" di bracdo
una signora, een dame den arm aanbieden;
III ~si di, vr zich bedienen van, gebruik
maken van; ~si di qd, bij iem. koopen,
laten werken, van icmands diensten gebruik maken; si serva a sua piacere, si
serva pure, bedien u maar, ga gerust uw
gang.
servita, m Serviet, bedelmonnik.
servito, m gerecht (aan tafel); tafelservies;
dienst.
servitorame, m dienstpersoneel, de dienstboden.
servitore, m dienaar, bediende; kleerenhanger, kapstok.
servltil, j knechtschap, slavernij; dienstbaarheiel; dienstpersoneel; dienst; 1"t servituut; jig lastige verplichting, hinclerlijke
banel; contrarre ,...., con qd, genegenheiel
voor iem. opvatten.
servizlaJe, m lavement; fare, mettere un "',
een lavement zetten.
servlzlato, servlzle'vo\e, agg elienstvaardig.
servl'zlo, m dienstO; bediening; servi€s; gang,
gerecht; anni di "', pI elienstjaren; ~
d' argento, zilveren tafelservies; ~ di
chiesa, plechtige mis, waarbij ele regeering tegenwoordig is; '" divino, godselienstoefening; hoogmis; pifchtige lijkmis; donna di "', elienstmeisje; donna a
mezzo ,...." elagmeisje; loopmeisje; mezzo
~, dagdienst, dienst voor halve dagen;
~ da tavoia, tafelservies, tafelgereedschap; lare i servizi, boodschappen, het
kleine werk in een huis verrichten; jare qc
in ~ di q<l, iets ter wille, ten pleziere van
iem. doen; mi faccia il "', fatemi il "',
doe mij dat niet aan, spaar mij alsjeblieft;
dat onbrak er nog maar aan; lasciate
questo ,...., a me, laat mij dat werk doen;
(prov) fare un viaggio e due servizi, twee
vliegen in een klap slaan.
servo, I m slaaf; lijfeigene; ,..../ of ~ suo,
uw dienaar! ,...., muto, stommeknecht, aanrechttafeltje; ,...., sciacco, hansworst, dwaze
knechtsrol (op tooneel); (prov) a tal signOre tal,...." zoo beer zoo kneeht; II agg
dienstbaar, geknecht; lar '" a qd, iern.
toewuiven, een kushandje geven.
scsamo, m '" sesamkruid.

sesamoidi, sesamoldel, m PI sesambeentjes.
sescuplo, agg zesvoudig.
sesell, seselio, m It. bergeppe.
sesquia'ltero, agg in vl'rhouding van 1 1 /.
tot I (bv. 3 en 2).
sesquipedale, agg anderhalfvo~tig; jig buitenmatig groot.
sessagena'rio, agg (& m) zestigjarig(e).
sessagesima, f sexagesima, 2e Zondag v66r
de vasten.
sessagesimo, agg zestigstc (deel), zestigdeelig.
sessa'gono, m zeshoek.
sessanta, num zestig.
sessantamila, num zestigduizend.
sessantesimo, num zestigste.
sessantina, j zestigtal, ongeveer zestig.
sessennale, agg zesjaarJijksch, zesjarig.
sessennio, m zesjarig tijdvak.
sessile, agg It. ongesteeld, zittend.
sessione, m zitting (v. gerecht, pariement);
zittingsduur.
&esso, m sekse, geslacht, kunne; geslachtsdeel(en); amatore del ,...." vrouwengek; il
bel ~, het schoone geslacht.
sessuale, agg gesiachts-, sexueel; organi
sessuali, pi geslachtsdeelen.
sesla, f J' sext; RK gebed op 't zesele uur van
den dag (12 uur middag); passer; zie ook
sutana, I W Rom. legiocn.
[seste.
sestante, m sextant.
seste, f PI vaste pas~er met 60° openingswijdte; passer; Ie ,...." Flange beenen;
menare le ~, harel wegloopen; parlar
colle "', elk woord op een goudsehaaJtje
wegen.
sesterzlo, m W sestertium (oud Rom. munt).
sestetto, m J' sextet.
sestiere, m W staelswijk, zesde geeleeJte cener
stael.
sestina, f zesregelig verso
sestino, m kleine tegel; J' kleine klarinet.
I sesto, m orele, regel; maat; juistheiel; evenwicht; formaat (v. boek); mal; A boog,
spanning (v. gewelf); ,...., acuto, A spitsboog; levare, ~avare qd di ~, iem. den
draael van zijn gesprek doen verliezen;
in de war brengen.
2 sesto, I num zesde; 11 sost m zesde deel;
stadswijk.
sestodeclmo, agg zestiende.
sestu'ltimo, agg op zes na de laatste.
sestuplo, I agg zesvoudig; II sost m zesvoud.
seta, f zijde; '" grezza, ruwe zijde; fino come
la _, zeer seherp van verstand; camminar
sur un IiI di - , zijn plicht nauwkeurig
volbrengen; essere una "', zeer zacht,
zijig zijn (bv. haar).
seta'ceo, agg zijdeachtig, zijig; amianto ,...."
bergvlas, asbest.
setaluolo, m zijdehandelaar; zijdewever.
sete, f dorstO; vurige begeerte; sacra
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seteria

sfaldatura

d' oro, onzalige gouddorst; la campagna
ha "-', het land heeft regen noodig; cavarsi,
levar la ~, den dorst lesschen; lar - , dorstig maken.
seterla, I seterle, f pi zijden stoffen.
setlfl'clo, m zijde-industrie; zijdefabriek.
setlno, m verstelzijde; zijden sierdoek.
se'tola, f borstels v. varken; paardenhaar;
borstel van varkenshaar; ontsteking aan
de koot (v. paard); setole, pi stoppels (v.
ongeschoren baard); barsten, kloven in
huid.
setollna'lo, m borstelmaker; borstelhandelaar.
setollnare, vt afborstelen, afschuiercn.
setollnata, f het afborstelen.
setollno, m kleerborstel, schuier.
setolone, m ~ paardestaart.
setoloso agg borstelig.
setone, m
seton, wonddraad, haarsnoer,
tot afleiding van etter en vochten.
setta, f secte.
setta'gono, m zevenhoek.
setta'ngolo, agg zevenhoekig.
settanta, num zeventig.
settanteslmo, agg (& m) zeventigste (deel).
settantlna, I zeventigtal; ongeveer zeventig.
setta'rlo, I agg sectarisch, secte-; spirito - ,
sectegeest; II sost m aanhanger van een
secte.
~
[ganger.
settatore, m volgeling, aanhanger; partijsette, I num zeven; II sost m Ii tteeken, wond
in den vorm van een 7; corpo di - ! deksels! ei, ei! - tuo, suo! des te beter voor
jou, hem!
settecentlsta, f dichter, schilder & ui t de
18e eeuw.
settecento, I num zevenhonderd; II sost m
il~, de 18e eeuw (in kunstenletteren).
settembre, m September.
settembrlno, I agg in September groeiend,
bloeiend; September-; II sost m 'Hange
smaak, die.ondoclmatig behandelde wijn
krijgt in September.
settembrlsta, m (Pi: -sti) Septembermoordenaar (in de Fr. revolutie, 1792).
settemlIa, num zevenduizend.
settempllee, agg zeven voudig.
settena'rlo, I agg zeventallig, zeven-; II sost
m tijdruimte van 7 dagen, 7 jaren.
settennale, agg zevenjarig.
settennato, m septennaat, zevenjarige duur
(v. e. ambt).
settennlo, m tijdvak van 7 jaren.
settentrlonale, agg noordelijk, noorden-,
noord; Germania - , Noord-Duitschland.
settentrlone, m het N oord en; noordpool.
settenvlrato, m l.Jl septemviraat, zevenmansettenvlro, m l.Jl zevenman.
[schap.
settleo, agg septisch, rotting bewerkend.
settlma, m J septime; lijkdienst 7 dagen na
den dood.
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settlmana, I week; weekloon; -

santa,
Goede, stille week; esser di - , de week
hebben.
settlmanale, agg wekelijksch.
settlmestre, agg zevenmaands (kind).
settlmlno, m J septet; zevenstemmig muziekstuk.
seltlmo, I agg (& sost m) zevcnde (deel); II
avv ten zevende.
setto, I m (Anat & It) huidje, dwarswand;
tusschenwand, septum; - traverso, mid.
denrif; II agg gedeeld, afgescheiden.
settore, m sector; [41 octant.
settuagena'rlo, agg (& m) zeventigjarig(e).
settuageslma, I septuagesima, 3e Zondag
voor de vasten.
settuageslmo, agg zeventigste.
settuplo, I agg zevmvoudig; II sost lIt zeven·
voud.
severamente, avv streng, gestrcng.
severlta, I gestrengheid, ernst.
severo, I agg streng, stroef; ernstig; onopgcsmukt, eenvoudig; somber (kleur); II sost
m streng, ernstig karakter; stare in sui - ,
deftig, afgemeten van optreden zijn.
sevl'zla, I wreedheid; wreede, onmenschelijke behandeling.
sevlzlare, vt mishandelen.
sevo, m talk.
sezlonare, vt ontleden (lijken).
sezlone, t sectie, ontleding, lijkopening;
snede, doorsnijding; doorsnede; snijJijn;
X sectie; onderafdeeling, sectie; capo - ,
afdeelingschef; '" del ccmo, kegelsnede; d,i un tiume, dwarsprofiel cener rivier.
sfaecendare, vi ijverig bezig zijn (in 't huishouden).
sfaceendato, I agg zander bezigheid, werkeloos, nietsdoend; II sost m leegloopcr,
nietsdoener.
sfaeeettare, vi met facettcn slijpen.
sfaeehlnare, vt zich aftobben; een hondeleven hebben.
sfaeelata'ggine, t onbeschaamdheid, bruta·
liteit.
sfaeeiatamente, avv brutaal, onbeschaamd.
sfaeclatello, m onbeschaamde vlegel.
sfaeelato, I agg onbeschaamd, brutaal,
driest; schel (licht); schrceuwend, opzichtig (v. kleuren); cavallo - , paard met
een bles op 't voorhoofd; II sost m brutale,
onbeschaamde kerel; aanmatigend persoon.
sfaeeJo, m
koud vuur; volkomen ondergang, rutne; ineenstorting, ontbinding
"debacle" .
sfaelmento, m het uiteengaan, losgaan; oplossing, ontbinding.
sfaJdare, I vt in lagen verdeelen, afbladeren;
II ~rsi, vr afbladeren; afsch ilferen.
sfaldatura, t afschilfering, afbladering;
scheur, breuk in te sterk verhit ijzer.
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sfallire
sfalllre, vi zich vergissen, een fout, misgreep begaan.
sfamare, I vI den honger (van iem.) stillen;
II -rsi, V1 zijn honger still en; fig zijn verIangen bevredigen, zijn lust botvieren.
sfangare, I vi in het slijk baggeren, ui t het
slijk, den mOOder komen; II vI doorwaden
(slijk, mooder, moeras); van slijk, modder reinigen; lig ui teen moeielijkheid
redden; sfangarcela, een prod met eer,
doch niet zonder moeite doorstaan; III
-rsi, vr zich van vuil, sIijk reinigen; Tig
zich uit de veriegenbeid redden.
sfare, I vt zie dis/are, vioeibaar makcn; II
-rsi, vr vloeibaar worden.
sfarfallare, vi zich ontpoppen (vlinder).
sfarfallatura, I ontpopping.
sfarfallone, m zie far/allone.
sfarlnaeelare, sfarlnare, I vt fijn malt'n,
wrijven, fijnstampen; II --,si, vr tot
meeI, Rtof gemalen, gewreven worden; tot
stof vervallen.
sfarlnato, p pass (v. slarinare) & agg melig.
sfar..m, m pracht, uithaal, vertoon.
sfarzosamente, avv met veel pracht, uithaal,
vertoon.
sfarzosltii, f prachtlievendheid, pronkzucht;
pronkend optreden.
sfarzoso, agg weelderig, pronkziek.
sfaselamento, m het loswikkelen, het losmaken der windsels, van 't verband; uitpakkerij; ineenstorting, val.
sfaselare, I vt loswikkelen, losmaken, uitpakken; fig uit elkaar nemen; afbreken
(een muur); openbreken (een deur); ,....,
una /orlezza, een vesting sloopen; ,...., una
gioia, een edelsteen uit zijn vatting nemen; II ~rsi, vr afwikkelen; losgaan, uit
de voegen gaan; ins torten, gesloopt, afgebroken worden; loslaten (edelstcen uit
de vatting).
sfasclatura, f losmaken, loswikkelcn, afnemen.
sla'selo, m bet uiteenvallen; instorting; verwoesting, slooping; di ,...." met een harden
slag.
sfaselume, m puin, puinhoop.
sfatamento, m verachting, geringscbatting.
sfatare. vt geringschatten; neerzien op; in
discrediet brengen.
sfatatamente, avv geringschattend.
slatto, p pass (v. stare) & agg slap.
sfavlllamento, m gefonkel, geflikker.
sfavlllare, vi fonkelen. flikkeren, glinsteren;
stralen (v. vreugde).
sfavore'voIe, agg sfavorevolmente, avv ongunstig, ongenegen; onvoordeelig.
sfavorlre, vi niet genegen zijn; benadeelen.
sfederare, vt van de sloop ontdoen (kussens).
sfegatarsl, VT luidkeels schreeuwen; fig zich
ziek, dood ergeren; ,....,rsi daTJe risa, schudden van 't lachen.

sfiatatura
sfegatato, p pass (v. s/egatarsi) & agg uitgeput; vurig, hartstochtelijk.
sfeniJlde, / wiggebeen.
stera, I bol; wereldbol; sfeer; kring, ambtskring; ~ kogeltje (in as); --d' aUivita.
werkingssfeer; arbeidsveld ,...., d' azione,
ambtsbevoegdheid; ,...., d' inlluenza, invloedssfeer;,...., dell' oslensorio, RK krans
van den monstrans; uomo di bassa "'-',
man van lagen stand; e fUM della sua --,
dat gaat buiten zijn sfeer, zijn begrip.
sferleltii, t bolrondheid, bolvorm
sUrleo, agg bolrond, bolvormig.
sferlsterlo, m kaatsbaan, plaats voor 't balspel.
sferiJlde, I sferoide, bijna bolrond lichaam.
sferra, I versleten hoefijzer; lig deugniet;
sferre, PI afgedragen kleeren.
sferrare, I vt de hoefijzers afnemen; de
boeien afnemen; de lans-, pijlpunt uit de
wonde trekken; II "'1"si, vr de hoefijzers
verliezen; zich (van zijn boeien) bevrijden; J,. van 't anl{er losraken.
slerrato, p pass (v. sferrare) & agg onbeslagen (paard).
sferrato'lo, agg hevig, onstuimig.
sfervorato, a·gg bekoeld (in ijver, hartstocht).
srerza, / zweep; ,...., del caldo, de tijd van de
grootste daghitte; sotto la ~ del sole,
onder de gloeiende zonnestralen.
sferzare, vt met de zweep ranselen; fig hevig
berispen; hakken, afgeven (op iem.);
kastijden; aansporen; branden (del' zon).
sferzata, I zweepslag; fig hevige berisping;
ka..tijding.
sferzlna, / treklijn (v. vischnet).
sferzlno, m touwtje aan 't eind van een
zweepkoord.
[(kaars).
sflaecolare, vi walmen (lamp); flikkeren
sflaeeolato, p pass agg uitgeput, slap, waggelend (van gang).
sflammare, vi opvlammen.
sflaneamento, m
inwcndige breuk; ,...., di
una vena, aderbreuk.
sfianearsl, vr een breuk krijgen, springen (v.
bloedvaten); breken in de flanken (een
schip); ingevaJlen flanken krijgen.
sflaneata, f stoot in de zijde; prikkel.
sflaneato, agg met ingevallen flanken
(paard).
sflatamento, m uitdamping, uitwaseming.
sfiatare, I vt uitdampen, ultademen, uitwasemen; II vi lucht doorlaten, niet goed
sluiten (buizen); III "'1"si, VI' buiten adem
geraken.
sflatato, p pass (v. sfiatare) & agg buiten
adem; zonder stem.
sfiatato'lo, m luchtgat; spuitgat (van walvisch); ~lucbtgat in gietvorm.
sflatatura, f uitstrooming, ontsnapping van
lucht, lek.
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sfiato
sflato, m luchtopening; trekgat.
sflbbiare, vt losgespen; beginnen (cen gcsprek), aanheffcn (een gezang).
sflbrare, vi ontzenuwen, verzwakkcn.
sfida, t ui tdaging.
sfidare, I vt uitdagen; tarten (gevaren);
trotseeren (den dood); stido (io)! dat zou
ik meenen! 't kan niet anders! ~ un
amm~tato, cen zicke opgcven; II ......",si, vr
wantrouwen.
sfldato, p pass (v. slidare) & agg uitgedaagd,
wantrouwend; opg2geven (ziekc).
sfldu'cia, I wantrouwen.
sfiduciato, I agg wantrouwend; ontmocdigd;
II sost m wantrouwcnd, argwanend
mensch.
sfigurare, I vt onkenbaar maken, misvormen,
verkno?ien; II vi een slecht figuur slaan;
weinig effect maken, weinig uitwerking
hebben.
sfigurato, p pass (v. sligurare) & agg misvormd, leelijk, onkenbaar; smakeloos.
sfilacciare, sfilaccicare, vt uitrafelen, pluksel maken.
I sfiiare, I vi X defileeren, voorbij marchceren; II vt richten, rechtlijnig afkanten (een
sloot); III ~rsi, vr op de hielen volgen,
naloopen; de gelederen verbreken, uiteengaan.
2 sfilare, I vt afrijgen, ontsnoeren; van 't
spit nemen (gebraad); ~ i capelli, de
haren stuk voor stuk getrouw afbeelden,
uitbijtelen; ~ qd, iem. de ruggegraat
breken; II ~rsi, vr ui t de naald gaan
(draad); losgaan (paarlen &); de ruggegraat breken.
sfilata, I lange rij; X defile, voorbijmarsch;
alia ~, op cpn rij, achter elkaar; ook:
onordelijk, met weinigcn tegelijk.
sfilato, p pass (v. s/ilare) & agg lam in de
lenden.
sfilatura, / 't losgaan (v. pareIs); uitrafeling;
rechte riehting, lijn (eener straat).
sfiiosofare, vi philosopbeercn, nadenken,
peinzen; zaniken.
sfiizare, I vt losrijgen; lostornen; II ......",si, vr
lcsgaan, lostornen.
sfinge, t sphinx.
sfinimento, m ilauwte, cnmacht.
sfinire, vi flauw vallen, bezwijmen.
sfinitezza, ! langdurige onmacht; zwakheidstoestand.
sfintere, m sluitspier.
sfioccare, vt met franjes uitrafelen (doeken).
sfiocco, m uitgerafelde rand.
sfiorare, vt van den bloem, bloesem berooyen; schrammen, afschaven (de huid);
afroomen (melk); het beste wegnemen
(van iets); eVen aanroeren, oppervlakkig
behandelen (een onderwerp); si sliora, het
is te krijgen ('t beste v. e. artikel).
:;fjor!re, vi ycrblQ2jen, ver\fe!~ell,

sfogo
sfioritura, t 't verwelken, 't afvallen der
blocsems; afgevallen blocsems.
sfissare, vt opzcggen, verbreken (een afspraak, overeenkomst); afbestellen.
sfittare, vt leeg laten staan (huurhuis); casa
slittata, onverhuurd, Ieegstaand huis.
sfociare, vt den mond eener rivier verbreeden, de monding van ccn kanaal, ri001
ruimen.
sfoconare, vt 't zundgat uitbranden; 't vuur
aanwakkeren, oppoken.
sfoderare, vt r ui t de scheede trekken (het
zwaard); 2 van de voering ontdoen (kleeren); voor den dag komcn (met iets); zijn
geleerdheid uitkramen; ~ la sciabola, de
sabel trekken; lig van leer trekken.
sfogare, I vt ui twasemen; laten vervlicgen;
lucht geven (aan verontwaardiging), koelen, den vrijen loop laten; uiten; ~ il suo
cuore, zijn hart luchten; II vi (ook ~rsi)
ui twasemen, een ui tweg vinden, vervliegen; wegvloeien (water); opkomen (uitslag); III ~rsi, vr (ook vi) uitrazen, zijn
woede lucht geven, luchten, zijn hart uitstorten; etteren (wonden); ~rsi in lacrime, goed uithuilen, zijn leed in tranen
luchten.
sfogatamente, avv vrij, ongehinderd.
sfogato, p pass (v. stogare) & agg vrij, onge-,
hinderd; vrij Jiggend; frisch, luehtig
ruim, licht (vertrek); hclderklinkend.
sfogato'io, m I uchtgat, trekgat.
sfoggiamento, m zie s/oggio.
sfoggiare, vi weclde, pracht ten toon spreiden; cen weelderig leven leiden; --- in
spese, veel vertoon maken; s/oggiarla alta
grande, overdreven vertoon makcn; fig te
ver gaan, overdrijven.

sfoggiato, p pass (v. s/oggiare) & agg prachtig, weelderig; overdreven.
sfoggio, m groote weelde, pracht; vertoon,
overdreven uithaal; lar s/oggi, vee I weelde
ten toon spreiden; te pronk loopen (met
di); uitkramen (phrasen); non v'e sjoggi,
daar is niet veel aan, daaraan is weinig
eer te behalen.
sfoglia, / blaadje, laagje, schilfertje; pasta
~, bladerdeeg.
sfogliare, I vt ontbladeren; doorbladeren
(een boek); II vi & ---rsi, vr de bladeren
verliczen, afbladercn.
sfogliata, I koek van bladerdeeg; 't doorbladeren (v. e. boek).
sfogliatura, / afbladering, ontbladcring.
sfogo, m uitweg (voor rook, water &); Iuchtgat; afvoer; uiting, uitstorting (v. 't hart);
uitbarsting (v. woede); vrije loop; .6. welving, boogronding; vrije doorstrooming
van 1ucht;
huiduitslag; dare ~ a un
a/fare, een zaak haar loop Iaten gaan;
dare ~ aile sue passioni, zijn l;Jartstochten
<len vri)en loop laten.
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sfolgorare
afolgorare, I vi bliksemen, fonkelen, gloeien,
schi tteren; met glans te voorschijn komen; snel als de bliksem handelen, voorbijgaan; II vt snel als de bliksem volbrengen, neerwerpen; uiteenjagen.
slolgorato, p pass (v. slolgorare) & agg huitengewoon, zeer groot; ten gronde gericht, uiteengedreven, ongelukkig.
sfolgoregglare, vi zie slolgorare.
sfolgorlo, m aanhoudend bliksemen, weerlichten.
elollare, vi uiteengaan, verloopen (volksmenigte), leegloopen (zaal).
slondamento, m 't uitslaan van den bodem;
't doorstooten; wegzinken, verzinken.
slondare, I vt inslaan; den bodem inslaan
(v. e_ vat); instooten, doorstooten, doorbreken; stukslaan; in den grond boren
(een schip); ,..., una casa, met gewe1d in
een huis inbreken; ,..., un paese, een land
verwoesten; ,..., una porta aperla, een open
deur intrappen; ,..., 10 stomacc, de maag
overladen; tig walging, afkeer opwekken;
II vi te grcnde gaan; (Pitt) ver tip den
achtergrond zichtbaar zijn; begaafd zijn,
talent hebben (meestal negatief gebruikt);
ragazzo eke slonda poco, jongen waar niet
veel bij zit; purganti cke slondano davvero,
goed werkende purgeermiddelen.
slondato, p pass (v. sfondare) & agg bodemloos; fig onverzadelijk; overmatig, buitengewoon; ricco ,..." schatrijk.
slondatura, I zie slondo.
sfondo, m ruimte die aan een plafond voor
beschildering overblijft; (Pitt) diepte,
achtergrond, perspectief.
slondolare, I vt den bodem inslaan, doorbreken; in den grond boren; II vi diep indringen, verzinken; naar bene den vall en.
slondolato, p pass (v. sl(mdolare) & agg
bodemloos; groot, diep; onmatig.
sfontanare, vt smijten met (geld), verkwisten_
sformare, I vt vervormen; misvormen, verdraaien; uit dEn vorm nemen (taart, gipsafdruk); uit den vorm brengen (schoenen);
II vi vloeken, schelden.
slormatamente, avv vervormd, misvormd;
overmatig.
slormato, I p pass (v. slormare) & agg vervormd, misvormd; overmatig; vreemdsoortig, ongewoon; II sost m in den vorm
opgedragen spijs.
atomaclare, vi den oven leeg maken.
sfornare, vt uit den oven nemen; '" il parlo,
de vrucht afillijven.
stornlre, vt berooven, ontblooten, ontdoen
van, leeg maken (een kamer).
slornlto, p pass (v. slornire) & agg ontbloot;
bloot, leeg, kaal.
Ilortuna, I ongeluk, ongevalj F wanbof,
pech.

sfregatoio
sfortunatamente, avv ongelukkig, ongelukkigerwijze.
sfortunato, I agg ongelukkigj II BOst m ongelukkige, ongeluksvogel.
sforzare, I vt dwingen, noodzakenj geweld
aandoen; forceeren (e£n slot, een doorgang); verzwakken, de kracht benemenj
'" una cassa, een kist openbreken; ,..., una
citta, een stad stormenderhand innemen;
'" Ie marcie, ¥ den Marsch versnellen; ,...,
il papalo, het yolk verdrukken; II -rsi,
VI' zich dwingen, zich geweld aandoen;
zich veel moeite geven.
sforzatamente, avv met gewcld; noodzakelijk.
sforzato, p pass (v. slorzare) & agg afgedwongen, afgeperst; bovenmatig, geweldig, buitengewoon; gekunsteld, gedwongen; vino - , versneden wijn.
sforzatore, m dwinger; vrouwenverkrachter;
verdrukker (des yolks).
sforzatura, f gedwongen houding; gedwongen toe stand.
sforzo, m krachtsinspanning; dwang, geweld; tig inspanning; - generale, algemeene stormloop; fare tutti i suoi sforzi,
alle krachten inspannen.
sfossare, vt uit de kuil, uit de looikuip nemen.
sfossato, agg vol kuilm, greppels; hoI
(oogen).
sfracassare, vt zie Iracassare; fig te gronde
richten.
sfracellare, sfragellare, I vt aan stukken
breken, versplinteren, verbrijzelen; II
-rsi, vr in puin vallen, instorten, aan
stukken breken.
sfragl'stlca, I zegelkunde.
sfranchlre, I vt oefenen; onderwijzen; bedreven, ongedwongen, maken; II -ni, vr
vrijer, ongedwongener in den omgang
worden.
sfranglare, vt uitrafelen; de franjes afnemen.
sfrascare, I vt de cocons van de bladeren
nemen; de overtollige takken wegnemen;
II vi ruischen (van het loof).
sfratare, I vt van de monniksgelofte ontslaan; II -rsi, VI' het monniksgewaad afleggen.
sfrattare, I vt wegjagen, verdrijven, uitwijzen (uit het land), aan de deur zetten;
II -rsi, VI' zich uit de voeten maken.
sfratto, m verdrijving, uitwijzing, uitzetting; dare 10 - . a qd, iem. ui t zijn huis
laten zetten; op straat zetten, uitwijzen.
sfregacclare, sfregacclolare, vt licht wrijven;
licht, hier en daar bestrijken (met penseel).
sfregamento, m wrijving.
sfregare, vt wrijven, afwrijven.
sfregato'lo, m wrijflap, wrijfborstel, -handschoen.
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sfregatura, f lichte schram.
sfregiare, I vt het sieraad wegnemen; (iem.)
een schram in 't gezicht geven; fig (iem.)
in zijn eer krenken; besmeuren; II '"-'Tsi, vr
de eer verliezen.
sfre'gio, m snede, schram in 't ge1aat; fig
schande, oneer; smaad.
sfrenamento, In losbandigheid, ongebondenheid.
sfrenare, I vt den toom, teugel afnemen; fig
den vrijen teugel laten; II ~rsi, vr zich
aan elken dwang onttrekken; bandeloos,
losbandig worden.
sfrenatarnente, avv teugelloos, losbandig.
sfrenatezza, f bandeloosheid.
sfrenato, p pass (v. sfrenare) & agg zonder
toom, toome1oos, onbedwingbaar; losbandig, ui tgdaten, onmatig; onstuimig;
plotseling; fuga sjrenata, wilde vlucht;
alla sjrenata, toomeloos; losbandig.
sfriggolare, vi pruttelen, sissen, knetteren
(in de pan).
sfrlnguellare, I vi zingen, slaan (v. e. vink);
fig klctsen; II vt oververtellen, rondbazuinen.
sfrornbolare, vt slingeren (met den slinger);
~ case strane, vreemde dingen vertellen,
verspreiden.
sfrondare,1 vtontbladcren; jig het overtollige,
onnutte wegnemen, besnoeien; vereenvoudigen; II ~rsi, vr de bladeren verliezen.
[treden.
sfrontarsi, vr zich verstouten; driest opsfrontata'ggine, sfrontatezza, t driestheid,
onbeschaamdheid.
sfrontatarnente, avv driest, onbeschaamd.
sfrontato, I agg driest, brutaal, onbeschaamd;
II sost m brutale, onbeschaamde kerel,
vlegel.
sfronzare, vt ontbladeren; den rand afsnijden (v. boeken).
sfrottolare, vi grappen, uien verkoopen.
sfruconare, vt doorsteken (een buis, riool &).
sfrullare, I vt zie trullare; II vi in den zin
komen, invaUen; lust hebben.
sfrusciare, vi ri tselen.
sfruttare, vt onvruchtbaar maken, uitmergelen, uitputten (land); uitbuiten.
sfruttatore, In uitbuiter, uitzuiger.
sfugge'vole, agg vluchtig, vergankelijk;
glibberig.
sfuggevolezza, f vluchtig-, vergankelijkheid;
glibberigheid.
sfuggirnento, In vermijding; ontvluchting;
ontsnapping.
sfuggire, I vt ontvluchten, mijden, uit den
weg gaan; ~ l'occhio, aan 't oog ontsnappen; II vi (Pitt) zich op den achtergrond
verliezen, terugtreden, terugwijken (in de
perspectief); mi sjugge qc, iets ontgaat mij.
sfuggita, alla ---, vluchtig; verholen, in 't
geheim.

sgangherato

sfurnante, p pres (v. s/ulnare) & agg in elkaar
vloeiend, vervloeiend (kleuren).
sfurnare, I vi verdampen, vefvliegen, in rook
opgaan; vervliegen, veri oren gaan; lasciar
~ -il cavallo, het paard laten uitsnuiven;
II vt (Pitt) de kleurenin elkaar laten overgaan, laten vervloeien, doezelen, wegdoezelen, doen vervagen.
sfumatezza, f wazigheid, doezeligheid.
sfumatura, f nuance, kleurschakeering, ineenvloeiing, versmelting (v. kleuren); f
ineenvloeiing (v. tonen); lichte aanduiding; fig schakeering.
sfurnino, m doezelaar.
sfuriata, f vloed, stroom v. scheldwoordcn,
uitbarsting van toorn; vlaag (van ijver &);
korte, hevige stortbui.
sgabellare, I vt inklaren, 't octrooi betalen;
II vr zich losmaken (van iem.); zich (iets)
van den hals schuiven.
sgabello, In krukjc; voetenbankje, schabel.
sgabuzzlno, In nauwe, armoedige kamer,
roefje.
sgagllardire, vt verzwakken, ontzenuwen.
sgallare, vi blaren veroorzaken, blarcn
trekken.
sgallettare, vi vroolijk, druk doen.
sgallinacciare, vi J zonder muzikaal gevoc1
zingen oj spelen.
sgalluzzare, vi vroolijk zijn, pret maken.
sgarnbare, I vt den stengel afbreken; den
poot (van een stoel) afbreken; II vi met
groote passen wegloopen, beenen maken;
III ~rsi, vr zich afsjouwen, zich moe
loopen.
sgarnbata, t lange vermoeiende loop.
sgarnbato, p pass (v. sgalnbare) & agg zonder steel, stengel; jig afgemat, vermocid.
sgarnbettare, I vi hard loopen, bedrijvig
heen en weer loopen; trippelen, met de
beenen slingeren; jig aan de galg hangen;
sgarnbettata, t geloop, getrippel.
sgarnbetto, In dare 10 --- a qd, iem. cen
beentje lichten.
sganasciare, I vt de kaak ontwrichten; uit
het verband, de voegen brengen; uit den
band scheuren (een boek); II ___rsi, vr
zich vergapen; ~rsi dalle (of per Ie) risa,
zich de kaak uit 't lid lachen.
sganasciata, j kaakontwrichting; --- di risa,
dol, uitbundig gelach.
sgangherarnento, m het uit de vocgen, het
verband rukken; fig ontwrichting, ordeloosheid.
sgangherare, vt uit de hengsels nemen, uit
de voegen nemen; jig ontwrichten, in de
war, in verwarring brengen.
sgangherata'ggine, f plompheid; ongemanierdheid.
sgangheratarnente, avv onhebbelijk, ongemanierd; overdreven, overmatig.
sgangherato, p pass (v. sgangherare) & agg
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sgannare

onordelijk; ongemanierd; onhebbelijk; sgodere, vi de naweeen ondervinden; chi h4
onbevallig. plomp; onbeholpen; casa
gaduta sgoda. wie het zoete heeft gehad
sgangherata. verwaarloosd huis; essere
moet ook het zure nemen.
tutto ......,. als geraadbraakt zijn.
sgoIarsl, vr uit alle macht schreeuwen; iem.
sgannare, I vt uit den droom helpen. onta'!nhoudend maar vergeefs roepen.
goochelcn; II -rsi. vr zijn dwaling inzien. sgomberamento, m opruiming. wegruiming.
sgarbatamente, avv lomp. onhebbelijk; on- sgomberare, I vt ontruimen. vrijmaken
beschoft. grot.
(doorgang. straat); leegmaken; wegbrensgarbatezza, f lompheid. onhebbclijkheid;
gen. overbrengen (meubels &); ......, un
grofheid; onbeschoftheid.
luoga. een plaats ontruimen. vcrlaten; ......, i
sgarbato, I agg ruw. lomp. onbeschoft. onperversati. den duivel uit de bezetenen
hebbelijk; II sost m lomperd. onbeschoft
drijven; II vi opbreken. hcengaan.
mensch. vlege!.
sgomberatore, m verhuizer; opruimer. vcrsgarbo, m ongemanierdheid. onbeschoftdrijver.
heid, grofheid. onhebbelijkhcid.
sgomberatura, f verhuizing.
sgarglante, agg fatterig.
sgo'mbero, I m verhuizing; ontruiming; vrijsgarrare, I vi dwalen. zich vcrgissen; II vt
making; evacuatie; II agg ledig. bevrijd.
missen; senza ......, una sillaba. zonder een
ontlast (van); mente sgambera. leeghoofd.
woord te mlssen; non""'" un minuto. geen sgombrare, vt & zie sgomberare &.
minuut verschillen.
sgomentare, sgomentlre, I vt verschrikken.
sgattalolare, vi een uitweg. uitvlucht. voorschrik aanjagen; II ~rsi. vr schrikken.
wendsel vinden; zich stillctjes uit de voebang worden; zich laten afschrikkcn. .
ten maken.
sgomento, m schrik. ontzetting. angst; ontsgavazzare, vi fuiven. feestvicrcn.
I moediging; esserc uno ......,. schrik inboezcsgelare, vi & vt ontdooien.
men; zorgwekkend. verschrikkelijk zijn.
sghembo, I m schecfheid. sehuinte. geer; sgomlnare, vt in vcrwarring brcngen. ovcrkromhcid; gedraaidheid; a ......,. scheef.
hoop werpen.
schuin; dwars; II agg schecf. schuin; sgomlnlo, m groote verwarring. wanorde;
krom. gedraaid.
uiteenjaging; verkwisting.
sgheronato, agg scheef door-, afgesneden.
sgomltolare, vt afwinden (v. e. kluwcn).
sgherro, I m trawant. handlanger; gehuurde sgonfiamento, m 't slinken (v. e. zwelling).
moordenaar; bandiet; II agg handlan- sgonfiare, I vt doen slinken (zwelling); doen
gers-. trawanten-; stevig. krachtig; opgeverdwijnen; II ......,rsi. vr dunner worden.
dirkt. behaagzipk; cappella alia sgherra.
slinken; III vi opbollen (kleeren. mouwen).
roovershoed; faccia sgherra. ruw. barsch sgo'nflo, I m opzwelling (van ballon); opgezicht; esser propria sgherra. er ccht
bolling (v. kleeren &); II agg geslonken.
chic. in de puntjes uitzien.
ingevallen; leeggeloopen (ballon).
sghlacclare, vt & vi ontdoolen.
sgonnellare, vi de rokken laten fladderen;
sghlgnazzare, vi luidkeels lachen, hoonbehaagziek rondloopell.
lachen.
sgilrbla, f holbeite!.
sghlgnazzata, fluid gelach; hoonend ge- sgorgamento, m opborrcling; uitstrooming.
lach.
afvloeiing.
sghlmbesclo,
agg gedraaid. verbogen; sgorgare, I vi opborrelen. uitstroomen; afscheef. schuin; II sasl m zie sghemba; a......,.
vloeicn; fig ove!loopen; uitmonden; zich
seheef. schuin; uoma a ......,. zonderling;
verspreiden; II vt uitstorten. storten. vercamminare a ......" achtcruitloo1'en (a Is de
gieten (tranen); doen opborrelen.
kreeftcn).
sgorgata, f hoeveelheid water die bij elken
sghlrlblzzo, m gril, kuur.
pompslag uitstroomt.
sgobbare, I vi hard werkcn. zwocgpn. blck- sgorgato'io, m uitstroomingscpening. afken; II vi op den rug. den pokkd dragen.
loop van 't water.
sgilbbo, m gcblok, gezwoeg.
sgorgo, 111 zie sgorgamento; a ......,. in oversgobbone, m blokker. werkeze!'
vlced. rijkelijk.
sgocclolare, I vtlaten afdruppelen; laten ui t- sgovernare, vt & vi slecht regecren. leiden.
druipen; tot den laatsten druppcl uit- sgoverno, m slechte regeering. wanbestuur.
schenken. leegdrinken (een flesch); II vi sgozzare, vt' de keel afsnijden. slachten.
afdruppelen. afdruipen.
kelen; jig uitzuigen (deol woeker).
sgocclolatura, f het afdruipen. uitdruipen; sgozzlno, m keelafsnijder. woekeraar.
laatste druppeltje; alla ......,. tot het laatste sgrade'vole, agg onaangenaam.
oogenblik.
sgradlre, vi mishagen. niet aanstaan.
sgo'cclolo, m laatste druppeltje. restje; sgradlto, p pass (v. sgradire) & agg onaangeessere agli sgoccioli, 01' zijn eind loo1'en;
naam. cen slechten indruk makend.
bijna op zijn.
sgraffa, f haak. accolade.
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sgrafflare, vt zie gra//iare.
sgua'gllo, m ongelijkhcid, verschil.
sgualata'gglne, / ongemanierdheid, vlegelsgrafflgnare, vt wegkapen, inpalmen.
sgra 'fflo, m I krab, schram; 2 graffito, zie
ac4tigbeid.
aldaar.
sgualatamente, avv sgualato, agg cngemasgrafflto, m zie graffito.
nierd, lomp; vlegelachtig.
sgualnare, I vt uit de scheede trekken; te
sgrammaticare, vi taalfouten maken.
voorschijn hal en; II -rsi, vr ui t den zoom
sgrammatlcatura, f taalfout.
sgranare, I vt ontpi tten, van de pitten onto
schieten (trekband).
doen (kersen); doppen (peulvruchten); sgualclre, vt verfrommclen.
van de korrels ontdoen (aren); gulzig op- sgualdrlna, f > straatmeid.
cten, verslinden;
gli occhi, de oogen sgua'ncla, / bakstuk (v. paardetuig).
wijd opensperrcn; II vi korrelig worden. sguanclare, vi zieh de wang stooten.
sgranchlare, vt zie sgranchire.
sguardata, / blik.
sgranchlre, I vt uitrekken, losmaken; wak- sguardo, m blik; het zien, gezicht, oogen;
1"-.1

ker sChudden; opvroolijken; II vi & --.rsi,
vr zich uitrekken; den slaap afschudden.
sgranellare, vt afplukken, aftrossen, afristen
(druiven, bessen); ontpitten, ontkorrelen;
jig achterelkaar opzeggen.
sgranellatura, f het afplukken, afristen; ontpitting.
sgranocchlare, vt opknabbelen, oppeuzelen.
sgrassare, vt ontvetten; 't vet afscheppen,
afsnijden.
sgravare, I vt den last afnemen, vcrIichten;
fig ontlasten; II -rsi, vr (d'un bambino)
bevallen.
sgra'vlo, m ontiastingO; verlichting (v. belastingen); a - di coscienza, ter ontlasting van 't geweten.
sgrazlata'gglne, f onbcleefdheid, lompheid;
onbevalligheid.
sgrazlatamente, avv sgrazlato, agg I lomp,
ongemanierd; onbevallig; 2 ongclukkig;
onaangenaam.
sgretolamento, m versplintering; verbrokkeling, fijnwrijving.
sgretolare, I vt versplintercn, verbrokkelen;
fijnstampen; vermalen; afknabbelen; - i
denti, knarsetanden; II -rsi, vr verbrokkelen; III vi knarsen.
sgretoloso, agg wat zich gcmakkelijk in
stukken laat breken, laat fijnwrijven,
brokkelig.
sgrldare, vt luid uitscheldcn; hevig bcrispen.
sgridata, / scheldpartij; hevige, luide vermaning, berisping; jare una - a qd, iem.
een fl inken ui t brander geven.
sgr!glato, agg grijsachtig, grauw.
sgriglolare, vi kraken (schoenen).
sgrignare, vi hoonend lachen.
sgrondare, I vi afdruipen; II vt laten af·
druipen.
sgrondo, m afdruiping; a - , schuin afloopend.
.
sgropponare, vi & -rsl, vr met ijver en toewijding arbeiden, hard werken r
sgrossare, vt fijner, dunner maken.
sgrovigliolare, vt I055er maken (een draad),
losdraaien.
sgrugnata, f sgrugno, m vuistslag in 't gelaat.
sgruppare, vt losknoopen, losbinden.

dare uno ~, een blik werpen; rivolgere
10 - , den blik wenden, terugzien; fig den
blik Weer rich ten; al primo - , op den
eersten blik.
sgua'ttera, / hulpmeid, bordenwaschter.
sgua'ttero, m keukcnjongen, bordenwasscher.
sguazzare, I vi waden; (in 't water) plassen;
in weelde baden, in overvloed leven,
zwelgen; - nelle ricchezze, in rijkdom
baden; - nelle vesti, in zijn kleelen zwemmen; II vt verbrassen, verspillen.
sguerclatura, ! loensche blik, scheelzien.
sguerguenza, t last, hinder, teleurstelling;
sguerguenze, PI kwade streken, poetsen.
sguernire, vt ontblooten, berooven; .J,. aftakelen.
sgufare, I vt bespotten, foppen; II vi on tgaan; m' e sgufato, 't is me ontgaan.
sgulnzagllare, 1)t loskoppelen, loslaten (de
honden); ~ i braechi, overdrijven, Zf.cr
vergrooten.
sgulsclare, sgulzzare, vi ontsnappcn, ontglippen; opspringen, uit 't water schieten
(van visschen).
sgusclare, I vt schillen, doppen openmaken
(cesters); II vi ontsnappen, ontglippen.
sgusclatura, f het doppen (v. erwten &);
't openmakcn (v. oesters).
sgu'sclo, m soort ciseleerijzer; ciscleering,
graveering (in schelpvorm).
I sl , m J' si (muzieknoot).
251, pron pers zich (dativo en accus); men;
elkaar; (voor i altijd, voor klinkers ge:
woonl. geapostropheerd; voor: la, 10, h~
Ie en ne verandert si: in se); s'inganno, ZIJ
bedriegen zich; si mangia, men eet; (er)
wordt gegeten; spogliarsi zich ui tkleeden; si battano, zij slaan elkander; zie se.
si, I avv ja; staat soms voor tanto: zoo, zoozeer, zoo groot; non sono st. paziente ehe... ,
ik ben niet zoo geduldig, dat ... ; st. bene;
rna s~, jawel, wei zeker, wis en zeker; si
e si? is 't waar? forse si, misschien wel, is
het zoo; allora si. ehe ... , wanneer 't zoo is
dan ... ; si ... ma, weI is waar ... , maar ... ; e si
ehe, en toch; st. e si mi ha detto, zus en zoo
heeft hij mij gezegd; st. •.. st., zoowel. ... als;

sia

gevoelen, van meening, dat het zoo is,
zoo mod gebeuren.
sla! het zij zoo! sia ... sm ... , hetzij ... hctzij ...
Slam, m Siam.
siamese, I agg Siamcesch; II S"-,, m Siamecs.
slare, vt J,. de roeiriem achteruit duwen.
slbarlta, m (PI: "-'ti) Sybariet.
slbarl'tlco, agg sybarietisch.
Siberia, f Siberie.
siberlano, I agg Siberisch; II sost m Siberier.
sibil ante, agg sissend, sis-; consonante - ,
sisklank.
sibil are, vi suizen, fIuiten (wind); hruisen,
ruischen, sisscn (water); jig t08fluisteren,
influisteren.
sibilia, I III sibylle, waarzcgster.
sibilllno, agg sibyllijnsch; raadsclachtig, gcheimzinnig.
sl'bilo, m gefluit (v. d. wind).
sica'rlo, m (gehuurde) sluipmoordenaar.
slccatlvo, m opdrogend middel, siccatief.
sicche, cong zie onder si.
slcclta, t drocgte; dorheid (v. stijl).
siccome, cong aangezien, daar; toen, zoodra
na uwelijks.
Sicl'lia, I Sicili e.
siciliano, I agg Siciliaansch; II S"-,, m Siciliaan.
sielo, m sikhl (oud-joodsche munt ell maat).
slcofante, m (Pi: "-'i) sycophant, verklikker,
aanbrenger.
slcomoro, m ~ sycomore, wilde vijgeboom.
slcumera, f laatdunkendheid; pronk, pracht;
vertoon.
slcura, I vciligheidspal; uithaalspoor.
slcuramente, avv veilig; zeker, zekerlijk;
met zekerheid; vast.

slcurezza, I

sigillo
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si cite of siccM, (cong) zoodat; alzoo, dus;
sicclte? wat dan nog? wat nog meer?
II sost m ja, jawoord; sto in si, ik ben van

zekerh~ido;

zekcrh~idsstelling,

borgtoch t; _ marittima, zeeverzekering,
bodemerij; fare (of prestare) ",perqd, iem.
zekerheirl, onderpand gevell; lare a "-',
iem. zijn vertrouwen schenken, op iem.
bcuwen; lare - per qd, voor iell. borg
staan; sotto - di giuramento, onder eede.
sicutera, fin: essere al "', in de oude fout
vervallen, dezelfde gebleven zijn.
siderale, agg siueraal; lIe sterrell betrefiende,
sterren-; anna ~, sterrejaar; tempo .~,
stcrrentijd.
sldereo, agg sterre-, sterren-.
siderite, f sideriet, saffierkwarts.
siderurgia, I ijzerbcwerking.
sideru'rglco, agg de ijzcrbewcrking beSidone, Sidon.
[trefiende.
sidro, m cider, appelwijn.
slepa' gila, f verwilderde heg.
siepare, vt omheggen, met een heg afsluiten.
siepe, f heg, haag; fig scheiwand, dam; '" di
pali, planken schutting, heining; (prov)
ogni prun fa ~, de kleinste struik kan
een heg worden; wie het kleinc niet eert
is het groote niet ween!.
siero, m wei (v. melk); bloedwei, l' serum;
_ antirabbioso, serum tegen hondsdolheid.
sierosita, I waterachtigheid; waterachtig
vocht.
sieroso, agg waterac.htig, weiachtig, sereus.
sleroterapia, j
behandeling met scrum(s).
siesta, I middagslaapje.
siffattamente, avv zoo, zoouallig.
siffatto, agg zulke, dusdanige.
sifi'lIde, I
syphilis.
sifili'tico, I agg s yphilitisch; II sost m s yphilislijder.
sifone, m hevel; spuitflesch, siphon; grondduiker (verbinding van twee open wateren
onder een ander water, een weg & door);
J,. watcrhoos; zandhoos.
sigara'ia, I sigarenmaakster.
slgara'lo, m sigarcnmaker.
sigaretta, f sigaret.
sigariera, f sigarenpijpje.
si'garo, m sigaar.
sigillare, vt zegelcn, verzegelen; jig bczegelen; anello da ~, zegelring.
slgillato, p pass (v. sigillare) & aggverzegeld,
gezegeld; terra sigillata, zegelaarue; aver

r
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borgtocht; vciligheid; la pubblica - , de
openbarc veiligheid, orde; poli tie; per la
sua - , om zeker te gaan, te zijn.
slcuro, I agg zeker, gewis, vast; veilig; rustig;
moedig, driest, vermetel; entrate 5'icure, pi
vaste inkomstell; esito "-', zekere, niet te
vermijden uitslag, afloop; mente sicura,
zeker, zelfbewust verstand; sane - cite ... ,
ik ben er zeker van dat...; ne sana - , ik
weet het zekcr; essere troppo "-', al te ver~, geen stuk Inccr kunnen cten.
metel zijn; rendere '" qd di QC, iem. iets slgillatore, m verzegelaar; grootzegelbeverzekeren; stia - , wees maar gerust; II
waarder.
sost m zekerheido, veiligheid; andar sui "', siglJlatura, I 't vcrzegelen, verzegeling.
zeker gaan, zeker zijn van zijn zaak; essere slgillo, m zege!; stempel; fig bevestiging, beal - , (Iron) ill verzekerde bewaring,
krachtiging; '" della conlessione, bicchtgeheim; intagliatore di sigilli, stempelsnijachter slot zijn; stare al (of nell - , in
v2iligheidzijn; alia sicuraofdi-, zekerlijk,
der; obbligato al - , tot geheimhouding
wis en zeker; III avv zekerlijk, wis en
(der bh,eht) verplicht; - di Salomone, ~
zeker.
Salomonszegel; appendere il "', het zegel
sicurta, I zekerheido; veiligheid; verzekering,
hechten; pone il - a qc, den stempel der
toezegging; zekerheidstelling, onderpand,
voltooiing op iets drukken.

sigla
slgla,

t

woord

silofago
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bcginlctter(s) als vcrkorting voor
0/ zin.

biedend; heerlijk; abita ~, heerenkleeding;
aspctto ~, ui terlijk van cell groot heer;
vita ~, heerenlevell; alia ~, zie signoril-

sigma, m sigma: Grieksche s.
mente.
slgmolde, I t halfcirkelvormige hartklcp; 11
slgnorilmente, avv als een groot heer; prachagg sikkelvormig.
tig, heerlijk, cdel, nobel.
slgnlflcante, agg (veel)beteekenend, van
signorina, / jongejuffrouw, juffrouw, mebeteekenis, bdeekenisvol.
juffrouw.
slgnlfleare, vt te kennen geven, doen weten,
melden; aanduiden; beteekenen, bedui- slgnorlno, m jonge heer, jOllkcr.
slgnorone, m groot, deftigheer; zeer rijk
den; aankondigen.
slgnlfleatlvamente, avv slgnlfleatlvo, agg beheer.
teekenisvol, veelbcteekenend; veelzeg- slgnorotto, m Ql heer van een klein gebicd,
gend; duidelijk; kemnerkend.

maar rijk en van veel invloed (als de

tirannen der middc1ceuwsche It. repuslgnlfleato, m beteekenis, zin.
slgnlfleatore, m aanwijzer, bckendmaker.
blieken).
slgnlfleazlone, / aankondiging, bekendma- SlIeno, m (Mit) Silellus.
king, melding.
sllente, agg zwijgend, stil.
signora, t mevrouw, dame; vrouw des hui- sllenzio, m stilzwijgcn, zwijgen; stilzwijgenclheid; stilte, rust; stilstand, rust; ~!
zes; > dametjc (van liehte zeden); la ~
stiIte! ~ delle armi, wapenstilstand; dicontessa, mevrouw de gravin; la Nostra
spensare il~, van de verplichting tot
Signora, Onze Lievc Vrouw; c'c la ~? is
zwijgen ontslaan; fare ~, zwijgen, zieh
mevrouw thuis?
stil houden; imporre ~,bet stilzwijgen
slgnorazzo, m geweldig heer; machthcbber.
Signore, m heer; mijnheer; Ql heer, gebieder,
opleggen; passare sntto ~, stilzwijgencl
voorbijgaan; rompere il~, hetstilzwijgen
leenheer; il Signore, de Heel'; 0 sig1'llori! of
verbreken; serbare il ~ intorno a qc, het
signori! Mijne Heeren! i Signori! Qlleden
stilzwijgen over iets bewaren; vwere fa
der Signoria (in Florence); Signore! Sigvita in ~, stil, teruggetrokken leven.
nore Dio! 0 mijn God! Goede God! all'egregio ~ N., den Weledelen Heer N.; sllenzloso, I agg zwijgend; stil; II sost m ~
mio ~, mijn waarde heer; il Nostro Sigknalrot.
nore, de Heer, Onze Lieve Heer; pevero Silts la, / Silezi e.
~! arme drommel! si ~, ja, mijnheer; il sil€siano, I agg Silesisch; II S~, m Silez!c'r.
~ sindaco, mijnheer de burgemeester; si'lfIde, t (Mit) sylphide, luchtllimf; /tg 5lcrcosi dice il ~ de' signori, zoo spreekt de
lijke, slanke VrollW.
Heer uw God; e diventato un ~, hij is eon silfo, m (Mit) lucbtgeest, sylphe.
groote mijnheer geworden; tare il ~, den sllieato, m (CMm) silicaat, kiezelzullr zout.
heer uithangen, den grootcn heer spelen, sl'lice, t silex, vUUIsteen; kiczelaarde.
luieren; tarsi "-' di, zich mccstcr makcn slli'ceo, agg kiezelachtig, kiczell:oudcnJ

van

.

kiezel-.

Signoreddlo, m Heere God!
sill'cio, m silicium, kiezel.
slgnoregglamento, m heersehappij, beheer- sl'lio, m It struikweegbree.
sehing.
sl'liqua, / ~ peul; ~ Johannisbroodboom;
slgnoregglatore, m ~trlce, f heerseher, geoud-Egyptischc munt.
bieder; gebiedster.
si'llaba, / lettcrgreep; senza pro/erir ~, zouslgnoreseamente, avv sign ores co, agg > gcder cell kik te gevcIl.
biedend, heersehzuchtig.
sill abare, vt & vi in lettergrepen verdeelen,
slgnorla, t heersehappij, macht; regcerspellcn; duidelijk cle lettcrgrepcn nitmacht; > heersehersrol; heerschersair;
regceririg, overheid; S~, Ql hoogste regceringscollege in de ltaliaansche republiekell der middeleeuwen; la famiglia
delta ~, de gerechtsdienaren eener repubIiek; palazzo della S~, paleis der Signoria, regeeringspaleis (ill Florence); ~
temporale, spirituale, wereldlijke, geestelijke overheid; la ~ Sua, Vostra Signoria,
Uwe Edelheid, Uwe Heerlijkheid; sotto fa
~ di ... , onder de heerschappij van ... ;

spreken.

slIlaba'rlo, m A-B-C-boek, spelbockje.
sllIabazlone, t spelmcthode; vcrdeding in
lettergrepen.

sllIa'bleo, agg tot cle lettergreep behoorcnde,
syllabisch.

sl'J1abo, m syllabus; cloor den Pans vastgcstelde lijst van gcloofsclwalingcn.

sllIepsl, sillessl, t syllepsis.
sllIoglsmo, m sluitrede,syllogisme.
sillogl'stico, agg syllogistisch, ill den vorm

(prov) ne di tempo, ne di ~ non ti dar
van sluitreden.
malinconia, om het weer en de politiek silo, m silo: voedcrkuil, graanpakhuis.
moet men zieh geen kwaad bloed zetten. siloe, m ~ paradijs-, aloehout.
slgnorile, agg heerell-; vall cen heer; ge- silofago, m houtworm.

silofono

sincronistico
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silOfono, m J xylophoon.
silografia, f houtsnijkunst.
silografo, m houtsnijdcr.
siluetta, f schaduwbeeld, silbouet.
siluriano, agg siluriseh.
siluro, m SJ meerval; ..t. visehtorpedo.
Silvano, I m (Mit) Silvanu,>, Rom. bosehgod; II agg in de bosschen levend, boseh-,.
woud-.

slmoun, m samoem: verstikkend heete wind
in N.-Afrika.

simpatia, / sympathie, medegevoel; neiging.
simpaticamente, avv sympathisch, met sympathie.

simpa'tico, agg sympatisch; sympathiek;
sympathetisch; inchiostro ~, sympathetische inkt; nervo ~ (of -), sympathische
zenuw.

silvestre, agg boseh-; in 't wild groeiend of slmpatlcone, m zeer sympathiek persoon.
Silvestro, m Sylvester.
[levend, wild. simpatizzare, vi sympathiseeren; zielswrsilvlcoltura, t boschbouw.
want zijn (met), zich aangetrokken gcsimbiosl, / symbiose, 't samenleven van orvoelen (tot).
ganismen tot wederzijdseh nut.
simposlo, m gastmaal, fecstmaal.
simboleggiamento, m zinnebeeldige voor- simulacro, m heiligenbeeld; beeld van een
stelling.

godheid; schijnbeeld, sehijn; verschijning,

simboleggiare, I vt zinnebeeldig voorstellen,
droomgezicht.
symboliseeren; II vi in zinnebee1den sprc- simulare, I vt veinzen, voorwcnden, simuken, schrijven.
lceren; verbeelden; II vi & ",-,rsi, vr veinsimbolica, / symbolick.
zen, zich houden.
simulativo,
agg veinzend, zich houdend alsof.
simbolicamente, avv simbOlico, agg symbolisch, zinnebeeldig.
simulato, p pass (v. simulare) & agg valseh,
simbolismo, m symbolisme.
geveinsc1, voorgewend, in schijn.
simbolista, m (Pi: ~sti) symbolist, symbo- simulatore, m simnlant, veinzer.
lisch dich ter.
slmulatrice, 1 simulante; gcvcinsde.
simbolizzare, zie simboleggiare.
simulazione, / bedrieglijke voorwending,
simulatie, veinzerij.
si'mbolo, m symbool, zinnebeeld; "'-' of "'-'
degli Apostuli, RK de I2 artikclen des simultaneamente, avv gelijktijdig, tegelijkergeloofs; het Credo.

Simeone, m Simeon.
simlano, m ~ soort pruim.
simiglianza, / & zie somiglianza.
similare, agg gelijksoortig, dergelijk.
similargento, m namaakzilver, nieuw zilvcr.
sl'mile, I agg gelijk, soortgelijk, overeenkomstig, zulk; poiigoni simili, pi gelijkvormige veelhoeken; una bestia ,.....,., non
l'lto mai veduta, zulk een dier heb ik nog
nooi t gezien; e simili, en dcrgclijken meer,
enzoovoorts, en wat dies meer zij; II sost
m gelijke, naaste, evenmenseh; it "'-', hetzelfde; iets dergelijks; als avv eveneens;
ingelijks; it suo ~, zijns gelijke; aiuta it
tuo "'-', help uw evenmensch; egli sta bene,
e it "'-' to io, hij maakt het goed en ik
eveneens; (prov) ogni "'-' ama it suo "'-',

soort zoekt soort.

simllltu'dine, / gelijkenis; cvenbeeld; beeld;
vergelijking; a ~ di, naar gelijkenis van,
evenals.

similmente, avv op dezPlfde, op gelijkc wijze,
evenzoo.

similoro, m similor, halfgond.
simmetria, f symmetrie.
simmetricamente, avv simmetrico, agg symmetrisch.

slmo, agg plat-, stompnenzig.
Simone, m Simon.
simonia, 1 simonie, handel met geestelijke
ambten

01

gewijde zaken.

simoni'aco, agg simonie bedrijvenc1, op simonie gelijkend.

tijd.

simultaneita, 1 gelijktijdighcid.
simuIta'neo, agg gelijktijdig.
sinagoga, / synagoge; joodsche tempd;
parere una "'-', wPl een joodsche tempel
gelijken.

sinalefe, / (Gram) samentrckking van twee
lcttergrep("n.

sinallagma'tico, agg l'1 wcderzijds verbindend.

sinceramente, avv oprccht, openhartig.
sincerare, I vt overtnigcn; rechtvaardigen;
II ",-,Ysi, vr zich zekerheid verschaffen,
zich vergewissen.

sincerita, / oprechtheid; opcnhartigheid,
juistheid, zuiverheid, echtheid.
sincero, agg & avv oprecht, openhartig;
zuiver, echL
sincerone, m door en door oprecht, rechtsehapen persoon.
sincipitale, agg van de kruin van het hoofd.
sinci'pite, m sinciput, kruin v. h. hoofd.
sincopare, vt nitstooten, weglaten (letter 0/
lettergreep); J syneopeeren, binden.
sincopato, p pass (v. sincopare) & agg gesyncopeerd, samengetrokken, verkort.
si'ncope, / (Gram) syncope, uitstooting van
letter(s) midden in een woord; J syncope;
onmacht, bezwijming, hartverlammingo
sincronismo, m synchronisme, gelijktijdigheid.
sincroni'stieo, agg gelijktijdig; lavole sincronistiche, pi synchronistische tabellen.

r

sire

sincrorlO

aanv6Etdcr van de riddei"Scbap van een
district.
slnlstra, f linkcrhand, linkerzijde; linkervleugel; $ bakboord; a "', links, aan de
linkerzijde.
slnlstramen~e, avv schadelijk, noodlottig,.
akelig, onheilspel!( nd; verkeerd; battere
qd - , icm. onbarmhartig afranselen; interpretare "-' qc, iets verkcerd ui tleggen ..
slnlstro, I agg linker, linksch; lig slecht, ongunstig, schadelijk, ongelukkig, noodlottig; lortuna sinistra, tegcnspoed; ongeluk; venti sinistri, pi tegenwinden; a (of.
in), - , verkeerd; II sost m on€;eluk, onheil, ramp; tegenspoed; andare in - , verloren gaan, te gronde gaan.
sino, prep tot, tot aan.
slnodale. agg synodaal.
missie.
slnodico, agg door een synode uitgevaarsl'ndaeo, m burgemeester; curator in cen
digd; ® synodisrh; lettera sinodica, synodaal schrijven; mese ,-.0../, maanmaand.
faillissement; controleur; III buitengewoon gevolmachtigde.
sl'nodo, m synode, algemeene kerkvergadesl'ndone, I zweetdoek, lijkkleed v. Christus.
ring.
slnecura, I sinecure, bezoldigd (kerkelijk) sinologo, m sinoloog, kenner van 't Chiambt, waaraan geen werkzaamheden zijn
neesch.
verbonden; lig voordeelig en gemakkelijk slnonlmla, I zinverwantschap.
slnonlmo, I agg synoniem, gelijkbcteekebaantje.
sineddoche, I synecdoche: redekunstige finend, zinverwant; II sost m synoniem,
guur waarbij men een dee! voor 't geheel
zinverwant woord.
neemt en omgekeerd (b. v. zeil voorschip). sinopia, I sinopel, roodaardc, rooclerts; (prov)
andare pel filo della "', regelrecht gaan;
slnedrlo, m Sanhedrin, Hooge Raad (te
gelukkig uitvallcn.
Jeruzalem).
sineresl, I (Gram) synaeresis, samcntrek- slnossl, I synopsis, overzicht, uittreksel.
king van twee lettergrepen in cen.
slnottico, agg synoptisch, overzichtelijk, beslnfonla, I f symphonie.
knopt.
slnfonico, agg f symphonisch.
slnovla, I
gewrichtsvocht, ledewater.
slnghlozzare, vi hikken, df'n hik hebben: slnovlte, m T gewrichtsbandontsteking.
snikken; voce singhiozzata, door snikken slntassl, I (Gram) syntaxis, (leer v. d.)
verstikte stem.
woordvoeging.
slnghlozzo, m hik, snik.
slnta'ttlco, agg syntactisch.
slngolare, I agg afzonderlijk, eenig in zijn sl'ntesl, f synthese, samenvoeging, samensoort; uitstekend, zeldzaam; F eigenaarstelling; samEnvatting tot een geheel.
dig, zonderling; enkelvoudig; numero - , slntetlcamente, avv slntetico, agg synthe(Gram) enkelvoud; uomo - , zonderlinge,
tisch, samenstellend, verbindend.
vreemde klant; II sost m (Gram) enkel- slntetlzzare, vi synthetisch te werk gaan.
voud.
slntoma'tlco, agg symptomatisch, kenteekeslngolaregglare, vi zich zonderling gedragen;
nend;
tot de kenteekenen eener ziekte
~ in qc, eenig in iets zijn.
behoorende.
singolarlta, I eigenaardigheid; zonderling- sl'ntomo, m symptoom, kenteeken; T ziekheid, vrcemdheid; zeldzaamheid.
teverschijnsel.
sIngolarlzzare, I vt afzonderen, in afzondcr- slntonla, I samenklank.
lijke punten verdeelen; II -rsi, vr zi('h sinton leo, agg K 't' afgestemd.
afzondercn; den zonderling spelen.
sintonlzzatore, f K 't' afstemmingsappasingolarmente, avt' in 't bijzonder, bijzonder;
raat.
op vreemde wijze; buitengewoon.
slntonlzzazlone, I K 'f afstemming.
sl'ngolo, I agg cnkel, bijzonder; nei singoli slnuoslta, I bochtigheid, bocht, kronkeling.
ca.si, in elk geval afzonderlijk; parlare a slnuoso, agg krom, bochtig, kronkelend.
tutti e singoli, met iedereen afzonderlijk Slon, Sionne, m B Zion, Jerusalem.
spreken; II sost m eeming, individu.
slonlsmo, m Zionisme.
® slngulto, m snik, hik.
Slonlsta, m (Pi: "-'sli) Zionist.
slnlghella. f afvalzijde, vlokzijde.
slpa'rlo, m tooneelscherm.
siniscalco, m III huishofmeester; landvoogd, Sire, m Sire; (oud) heer, gebieclcr.

SI'ncrono, agg gelijktijdig, synchronistisch.
slndaca'blle, agg aan controle onderworpEn,
rekenplichtig; berispelijk, laakbaar.
slndacalista, m (PI: -sti) syndicalist, vakvereenigingsman.
slndacaIi'stlco, agg syndicalistisch.
slndacamento, m contlote, toezicht; rEkenplichtigheid, rekenschap.
slndacare, vt de rekeningen (v. e. openbaar
lichaam) nazien, controleeren; streng berispen.
slndacato, m rckenschapaflegging, rekenschap; overlegging van rekeningen; burgemeesterschap; gemeentehuis; syndicaat.
slndaeatore, m III rcgeeringscontroleur van
het bestuur der provinc' ea(in de Ven. republiek); _ del bilancio, lid der budgetcom-
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smaCCare

sirena
sirena, I sireneo; teetneetmin, bekoorlijke
verleidster; misthoom, signaalhoorn; b.
zeekoe.
SI'rla, f syr:e.
slrl'aco, I agg Syrisch; II 5--, In Syrier.
slrlghella. f afvalzijde, vlckzijde.
slrlnga, ! spuit(je); herdersfluit, pansfluit.
slrlngare, vt
inspuiten; bespuiten.
slrlngotomla. f fistelsnede.
SI'rlo, m iii Sirius, hondsster.
slrlleeo, m zie SCiTOCCO.
slrllppo, m zie sciroppo.
slrte, I zandbank (in zee).
SI'slfo, m (Mit) Sisiphus.
slsl'mbrlo, slslmbro, m ~ waterkers.
sl'smleo, agg aardbevings-, seismisch.
slsmllgrafo, m seismograaf, instrument tot
't waarnemen van aardbevingen.
slsmologla, I aardbeving;leer.
slsslgnore, ja, mijnheer.
Sistema, f (pZ: -mil systeem, stelsel; Ii!
. wereldstelsel; - di blocco, bloksysteem;
'" nervaso, zenuwstelsel; - so/aTe, zonnestelsel.
slstemare, vi stelselmatig rangschikken, ordenen.
slstematieamente, avv sistema 'fico, agg stelselmatig, systematisch; > halsstarrig;
palsa "', l' onregelmatige pols; uomo - ,
pedant.
sl5tllo, m .c.. systylon, bouwwerk waar de
zuilen slechts twee zuildikten van elkanderstaan.
Sisto, m Sixtus.
sl'stola, f metal£n zeef, doorslag.
sl'stole, f regelmatige samentrekking van
het hart.
slstlllleo, agg samentrekkend, door samentrekking vnoorzaakt.
sistro, m J' OJ sister, schellenstok der oudEgyptenaren.
sltare, vi stinken.
sltlbondo, agg dorstig, begeerig; dorstend.
sltlre, vi dorst hebben.
I sHo, I m ligging; plaats, oord; II plaats
eener ster; astronomische ltngte en
breedte; II agg '" gelegen.
2 5lto, m stank.
sltuare, I vt plaatsen, zetten; II -rsi, vr
zich zetten, zich in een bepaalde ligging
brengen.
sltuato, p pass (v. situare) & agg gelegen.
sltuazlone, f ligging, toestand.
Slvl'glla, f Sevilla.
slzlente, agg dorstig.
sl'zlo, m onaangenaam, vervelend, akelig
werk; staTe al - , met een onaangenaam
werk bezig zijn, zich een onaangenaam
iets op den hals gehaald hebben.
slzza, f snijdende, ijzige wind.
ski, m ski.
Ilabbrare, I vi niet meer bouden, uiteen-
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vallen, uit dEn 1TOrm gaan; springen (<ler
lippen); II vt in de lippen snijden; afkanten (hout).
slaeelare, I vt losrijgen, losmaken; fig verlossen; II vi zich bevrijden, losmaken;11I
"",si, vrlosgaan (kleeren).
slamare, vi inzinken, instorten (de grond).
slanelamento, m het slingercn, werpen; 't
aanvliegen op, 't opspringen.
sian clare, I vt werpen, slingeren; II "",si,
zich werpen, storten, losstormen op.
slanelato, agg slank.
sla'nelo, m aanloop, sprong; opwelling, vcrvoering, glozd; di primo - , dadeJijk bij
den eersten aanval.
slargamento, m verwijding, verbreeding.
slargare, I vt verwijden, verbreeden - la
mano, vrijgevig zijn; II "",si, vr breeder,
wijder, ruimcr worden; zich verwijderen;
zich uiten, zijn hart uitstorten.
slargatura, f verwijding, verruiming, vcrbreeding.
slatlnare, slatinlzzare, vi latijnsche woorden
gebruiken; met lat. woorden schermen.
slattare, vt spenen.
slattatura, f het spenen.
slavato, agg zie dilavato.
slavlzzare, vt Slavisch maken.
Slavo, I m Slaaf; II s-, agg Slavisch.
Slavllnla, f Slavonie.
sleale, agg slealmente, avv onoprecht, oneerlijk, trouweloos, valsch.
slealta, f valsehheid; onoprechtheid, oneerlijkheid, valschheid.
slegare, I vt losbinden, ontbinden, losmaken,
uit elk. nemell; openmaken (pakjes); II
"",si, VI' zich losmaken, bevrijden.
slegato, p pass (v. slegare) & agg gescheiden,
Iosgemaakt, los; fig onsamenhangend.
slentare, vt vertragen.
Siesla, f Silezi e.
slltta, f slede, slee; andare in islitta, sledevaren.
slogamento, m
verstuiking, ontwrichting, verrekking.
slog are, vt verstuiken, verrekken, ontwrichten.
slogatura, f
zie slogamento.
slogglare, I tit verjagen, verdrijven (uit een
stelling, uit een plaats); uit zijn huis
zetten; II vi & -rsi, VI' verhuizen, opbreken, heengaan; zijn woonplaats verlaten.
slombare, vt lam, lendenlam maken; fig verzwakken, verlammen.
slombato, agg lendenlam, verzwakt; lig
krachteloos; hoI (stijI), langdradig (stijl).
slontanare, vt verwijderen.
slungare, vt verlengen.
I smaceare, vi week, papperig worden.
28maeeare, vt smaden, (iem.) schandvlekken, onteeren; (iets) versmaden.
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Sn1accato
p pass (v. smaccate) & agg
week, pappigj walge1ijk, misselijk zoetj
fig zoetsappig.
2 smaccato, agg rimaner ~, met schande
overladen moe ten aftrekken.
smacchlare, I vi uit het bosch komenj II vi
rooien, ui troeien (bosch, houtgewas); 't
wild opjagenj van vlekken ontdoen, reinigenj sapone da ~, vlekkenzeep.
smacchlatore, m houtrooierj vlekkenreinigf'r.
sma ceo, m sma ad, hoon, belcedigingj avere
uno ~, schande, smaad inoogstenj dare
(fare) uno ~ a qi, iem. een beleediging,
schande aandoenj qe da ~ a uno, iets
strekt iem. tot oneer, schandej a ....." spotgoedkoop.
smagllante, p pres (v. smagliare) & agg fonkelend, schitterendj verblindendj sereno
~, heldere sterrenhemel.
smagIlare, I vi de mazen losmakenj visch uit
de mazen van het net halenj losmaken
(een baal goed)j brekenj ~ una ealza, cen
kous uithalenj ~ il euore a qd, iem. den
moed benemenj II vi fonkelen, schitterenj
sereno ehe smaglia, heldere sterrennacbtj
vin ehe smaglia, fonkelende wijn.
smagIlatura, f uithaling, lostorning v. e.
weefsel; 't losgaan van mazen.
smagrare, smagrlre, I vi vermageren, mager
worden; II vt mager maken; ui tdrogen
(rivier); droogleggen (een terrein).
smagrlmento, m vermagering.
smallare, vi ontbolsteren (noten &).
smaItamento, m emailleering; email, glazuurj emailwerk.
.
smaltare, vt emailleeren, brandschilderenj
verglazen, glazurenj met beton bekleedenj rig bedekken, overdekken.
smaltato, p pass (v. smaltare) & agg geemailleerdj overdekt.
smaltlmento, m spijsverteringj afzet, verkoop.
smaItlre, vt verduwen, (spijzen) verteren;
verkoopen, omzettenj van den hals schuiven; ~ denari, geld verkwistenj ~ ingiurie, beleedigingen verduwen, slikken; ~
il pane del dolore, zijn brood in 't zweet
des aanschijns eten; ~ il vino, zijn roes
uitslapen.
smaItlsta, m (PI: ~sti) emaillcur.
smaItlto, p pass (v. smaltire) & agg vertcerd;
verkocht; uitgeput; voorbij; fig klaar,
duidelijk.
smaltlto'io, m zinkput, secreetput; beerput;
riool.
,malto, m mortel; email; glazuur (der tanden); fig hard voorwerp, steen; cuor di ....."
steenen hart; sanguigno~, bloed; il
verde - , het groene grastapijt.
Imammolarsl, vr zeer in zijn schik; in zijn
nopjes zijn.
i smaccato,

smembramehto
smanacciatll, f handgeklap, applaus.
smancerla, f gemaaktheid, nuffigheid, fatterigheid.
[nuffig.
smanceroso, agg gemaakt, aanstellerig;
smanlante, p pres (v. smaniare) & agg razend (v. liefde, woede).
sma'nia, I razernij, manie, woede; fig onweerstaanbare zucht, ziekelijk verlangen;
~ dell' amore, liefdeswaanzin; ~ della
co11era, ui tbarsting van woedc; dar nelle
smanie, razend zijn, razenj trill en van
verlangen.
'smanlare, I vi razcn, woeden; ijlen (v.
woede); zich gck, onzinnig aanstellenj
hevig verlangenj II vt F vlug verkoopen,
aan den man brengen (goederen); in korten tijd erdoor iappen (geld).
smanlcare, I vi den steel, het heft, het hengsel afbrekenj II ",rsi, vr den steel & verliezenj de hemdsmouwen opstroopen (tot
aan de ellebogen).
smanlerato, agg ongemanierd, onbeleefd.
smani'glia, f greep, handvat; trekker; kruk;
lig hoofd, hersens.
smani'glio, m armband, bracelet.
smaniosamente, avv smanloso, agg razend,
dol, vurig, hartstochtelijk, vurig verlangend, waanzinnig van begeertej ala
smaniosa, drukkende hitte.
smantellare. vt ontmantelen (vesting).
smarglassata, smargiasseria, / blufferij, opsnijderij.
smarglasso, m bluffer, opsnijder.
smarginare, vt den rand afsnijden (v. c.
boek).
smarrlmento, m 't verlorengaan, zoekraken;
afneming (v. krachten); verdwalingj
schrik, ontsteltenis.
smarrlre, I vi verieggen, kwijtraken, zoek
maken; verge ten; in verwarring brengen;
si smarrisee /acilmenle, dat raakt licht
zoek; ~ la ragione, het verst and vediezen; ~ la strada, van den rechten weg afdwalen; zie perdere; II ~rsi, vr verdwalen;
afdwalen; zijn bezinning verliezen, in verwarring gerakenj den draad kwijt raken,
blijven steken; den moed verliezen; non
Ii --, laat je niet van de wijs brengen.
smarrlto, p pass (v. smarrire) & agg 'verschrokken, onthutst, verward, buiten
zichzelf.
smascellare, I vi de kaken stukslaan, ontwrichtenj II vr "-"Tsi dalle risa, zich de
kaken uit 't lid lachen.
smascherare, I vi ontmaskeren; II "'1'si, vr
't masker afleggen, afwerpen.
smascolinato, agg ontmand.
smattonare, vt (straten, vloeren) opbreken.
smelare, vt van honing ontdoen (de korven),
uitraten.
smembramento,. m verdeeling, verbrokke~
ling, uiteenscbeuring.

smembrare

70 7

Imembrare, vt aan stukken snijden, verdeelen, verbrokkelen.
smemoramento, m 't verge ten; vergetelheid,
vergeetachtigheid.
smemorare, vi & ...... rsf, V1' het geheugen, verliezen; verge ten; suf worden.
smemorata'gglne, f vergetelheid, vergeetachtigheid; slecht gehcugen, vcrstrooidhcid.
smemorato, p pass (v. smemorare) & agg
vergeetachtig; verstrooid, gedachteloos;
suf; stompzinnig; dwaas.
smenclre, I vt week maken; losmaken; II vi
week, los worden.
smenomare, vt verminderen.
smentare, vt schuin afsnijden, afkanten.
smentlcare, vi & -nl, vr vergeten.
smentlre, I vt logenstraffen; tegenspreken,
verloochenen; II -rsi, vr zichzelf tegenspreken; non -rsi, zijn waren aard niet
verloochenen, zichzelf getrouw blijven.
smentlta, f logenstraffing; tegenspraak.
smeraldfno, agg smaragden, van smaragd.
smeraldo, m smaragd.
smerelare, vt ornzetten, verkoopen.
sm~rcfo, m afzet, ornzet, verkoop.
smerdare, vt met drek, stront besmeren, bevuilen; bezoedelen; een schoone luier
aandoen, reinigen (kleine kinderen).
sm~rgo, m 3! zaagbek.
smerlgllare, vt met amaril poetsen, slijpen.
smerl'gllo, m I amari!; 2 3! dwergvalk,
smelleken; rotsvalk; is} snuithaai; ~ CO
faleonet.
smerlare, vt van een kartelrand voorzien;
cen rand borduren aan kleedjes &.
sm~r1o, m geborduurde rand; kartelrand;
3! smerlijn, smelleken, dwergvalk.
smesso, p pass (v. smettere) & agg terzijde
gelegd, buiten gcbruik; gewezen, ex-.
sme'ttere, vt ophouden, uitscheiden (met
iets), opgeven; nalaten, laten; een cinde
maken (aan); afleggen, buiten gebruik
stellen; tra poco smetto, ik maak er spoedig
een eincle aan.
smezzamento, m halveering.
smezzare, vt halveeren; in tweeen deelen,
splijten.
smidollare, vt het merg uitnemen; 't binnenste (uit brood) nemen; verzwakken,
uitmergelen; -- un libro, een boek plunderen.
smllltarizzare, vt demilitariseeren.
smilzo, agg mager, uitgemergeld; fig zonder
pit, kracht.
sminchlonire, vt ontbolsteren, ontgroenen.
smlnuire, vt zie diminuire.
smlnuzzare, I vt aan stukken hakken, snijden; brokkelen (brood); verkruimelen tot
in de kleinste bijzonderheden uitleggen;
> voorkauwen; II --rsi, vr in kleine
stukkell uiteenvallen, gehakt worden.

smorto

sminuzzolamento, m verbrokkeling, het aan
kleine stukken hakken.
smlnuzzolare, vt zie sminuzz"re.
smlracolare, .vi zich over elke kleinigheid
verwonderen; de wonderlijkste dingen
gelooven.
smlracolato, agg ten hoogste verwonderd;
overdreven in zijn bewondering.
Smlrne, Smlrna, m Smyrna.
sml'rnlo, m ~ zwartmoeskervel.
smlsuratamente, avv onmetelijk, bovenmatig, uitermate.
smlsuratezza, f onmetelijkheid, mate1oosheid, overmatigheid.
smlsurato, agg onmetelijk, bovenmatig,
mateloos, grenzenloos.
smoblllare, vt de meubels weghalen.
smoblllato, agg ongemeubileerd, karig gemeubileerd.
smocclcare, vi eell snotneus hebben.
smoccolato'le,f pi smoccolato'lo, m kaarsensnuiter; lampeschaar.
smoccolatura, f snuitsel (v. kaars).
smodare, vi buiten de perken, de schreef
gaan.
smodatamente, avv zie smoderatameme.
smoderare, vi de maat, de grens overschrijden, de perken te buiten gaan.
smoderatamente, avv smoderato, agg mateloos, overmatig, buitengewoon, onmatig.
smoderatezza, smoderaz!one, f matelocsheid; overmatigheid, onmatigheid.
smogliato, agg zonder vrouw, ongehuwd.
smollare, vi (de wasch) in de week zetten.
smonacars!, vr uit het klooster gaan, den
sluier weer afleggen.
smontare, I vi afstijgen; uitstappen; afstappen (aan een hotel &); afdalen; achteruitgaan, vervallen; weer vloeibaar worden.
neerslaan (inz. slagroom); ,...., di colore (of
alleen: --), van kleur verschieten, de
kleur verliezen; -- di guardia, ~ van
wacht komen; II vt afzetten, latcn uitstijgen; aan land zetten; ~ demonteeren,
ontredderen (vijandelijk geschut); uit elkaar nemen (een bed, een machine &);
-- un bastimento, .t. een schip aftakelen;
macchina smontata, mislukte machinatie,
mislukte kuiperij.
smorbare, vt ontsmetten, zuiveren.
5milrf!a, f ongepast gebaar; grimas; aanstellerij, frats; fare delle smo1'tie, grimassen maken, geziehten trekken.
smorf!oso, agg grijnzend. vertrokken (gezicht); aanstellerig, vol fratsen.
smor!re, vi verbleekrn.
smortl'cc!o, agg bleekjes; verschoten.
smortlre, I vi verbleeken; II vt dempen
(kleuren).
5milrto, p pass (v. smorire) & agg verbleekt,
verschoten (v. kleuren); aschgrauw; dof,
mat; verlept; nevelachtig; vaag; pesce --,
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halfdoode visch; teo ria SmDl'ta, vage
theorie.
smorzamento, m demping, verzwakking.
smorzando, J' den toon allengs latend vcrzwakken, wegstervend.
smorzare, vt verzwakken; dooven; temperen
(de hitte, il calore); blusschen (de kalk,
la caice); lesschen (den dorst, fa setc);
dempen (de stem, la voce); mat maken
(metalen); """ it lume, de lamp lager
draaien; """ la vogiia, de begeerte beteugelen, smoren.
smorzatore, I m ~ demper, knalpot; schokbreker; II agg dempend, temperend.
smorzatllra, t demping, verzwakking.
smarzo, m demper; sourdine.
smassa, f zie mossa.
smasso, p pass (v. smuovere).
smatta, f smottamento, m aardstorting,
bergstorting; ingestorte aarde.
smottare, vi ins torten, afstorten, inzakken.
smozzare, vt zie mozzarc (is sterker).
smozzatura, f verminking; afgehakt, verminkt deel; stompje; eindje sigaar.
smozzlcare, vt afhakken (een lichaamsdecl,
een stuk); kortstaarten; knotten (boomen); verminken; besnoeien (redevoering, geschrift).
smozzlcatura, , afkapping, (a£)knotting (v
boomen).
smu'ngere, I vt uitpersen; uitdrogen, uitmergelen, uitzuigen; II """'1'si, VI' droog,
dor, uitgemergeld worden.
smungltore, m (ui t)perser; ui tzuiger.
smunto, p pass (v. smungere) & agg droog,
dor; uitgemergeld.
smuavere, I vt voortbewegen, voortduwen,
met moeite verplaatsen; omspitten (den
grond); afbrengen (v. e. plan), overhalen
iets niet te doen; ontroeren, rocren; loslijvig maken; II """I'si, VI' zich voortbewegen, voortbewogen worden; ontroerd
worden; zich laten afbrengen (van iets),
zich iets uit 't hoofd zetten.
smurare, vt de muren sloopen.
smusata, j grimas, minachtend gezicht.
smussare, vt de hoeken afstompen, afkanten.
smussato, smusso, agg met afgestompte
hoeken, afgekant, schuin bijgewerkt
(rand), schuin geslepen (glasrand).
smusso, m afkanting, afstomping; stompe
punt.
snamorarsl, VI' niet meer verliefd zijn, van
zijn liefde genezen.
snasare, vt den neus afsnijden van.
snaturare, vt den aard veranderen; (iem.)
tot een ander mensch maken; verminken,
niet getrouw weergeven (woorden, gedachten); denatureeren (bv. spiritus).
snaturatamente, avv onnatuurlijk, onmenschelijk, barbaarsch.
snaturato, J p pass (v. snaturare) & agg ont-

sobbollire

aard, onnatuurlijk; wreed, barbaarsch;
II sast m ontaard mensch, onmensch.
snaturatezza, t ontaarding, tegennatuurlijkheid; onmenschelijkheid.
snazlonalizzare, vt de nationaliteit, den
volksaard doen verliezen, denationaliseeren.
snebblare, vi den nevel verdrij ven; Hg ophelderen, opklaren.
sneghlttlre, vt uit de traagheid opschudden;
lenig, vlug maken.
snellamente, avv zeer vlug, behendig.
snellezza, j vlugh~id, snelheid, lenigheid;
slankheid.
[slank.
snello, agg vlug, snel, behendig; sierlijk,
snerbare, snervare, I vt ontzenuwen; verzwakken, verslappen; II """'1'si, VI' ontzenuwd, krachteloos worden.
snervatezza, t ontzenuwing, verslapping.
snervato, p pass (v. snervare) & agg ontzenuwd, zwak, slap; krachteloos.
snldare, I vt uit het nest halen; opsporen, te
voorschijn halen; ui t zijn woning, stelling
schuilplaats verdrijven; II """'1',i, VI' 't nest,
de woning verla ten; zich uit de voeten
maken; jig zijn standpunt verlaten.
snoblsmo, m snobisme.
snocclolare, vi de pitten, kernen uitnemen;
fig contant betalen; ronduit zeggen, spreken; duidelijk maken, uitleggen.
snodare, I vi losknoopcn, losmaken; lenig
maken; oplossen; """ ta lin-gua, de tong
losmaken; ~ una questione, een vraagsttik oplossen; II ~rsi, VI' losgaan, opengaan; jig uiteengaan, zich oplossen (een
troep); uitbarsten, zich lucht geven.
snodato, p pass (v. snodare) & agg buigzaam,
lenig.
snodatura, t gewricht; buiging (v. armen &).
snode'vole, agg buigzaam, lenig, los (in de
gewrichten) .
snudare, vt ontolooten, trekken (het zwaard)
so', voor son-a, ik ben.
soave, agg lieflijk, aangenaam, zoet, zacht;
goedig, liefderijk, aanvallig,
teeder,
vriendelijk, kalm, rustig; con passo """,
op zijn gemak slenterend; voce """, zoete,
welluidende stem.
soavemente, avv lieflijk, zacht, zoet .&.
soavlta, t lieflijkheid, geurigheid; zachtheid,
zoetheid; beminnelijkheid, zachtmoedigheid; genoegen, lust.
sobbalzare, vi opspringen, opschrikkcn.
sobbalzo, di """, plotseling, opspringend;
destarsi di """, verschrikt ui t den slaap
oprijzen.
sobbarcare, I vt onderwerpen; opleggen
(moeilijk werk); II """'1'si, VI' op zich nemen, op zijn schouders nemen; zich opleggen (vermoeienissen).
sobbollire, vt Hcht koken; beginnen te koken; fig in wendig koken van toorn.

sobborgo
sobborgo, m voorstad.
50blllare, vi aanstoken, inblazen; verleiden
omkoopen.

sobrlamente, avv matig, sober, spaarzaam.
sobrletil, f matigheid, soberhdd; spaarzaamheid.

sobrlo, agg matig, sober, ecnvoudig; spaarzaam.

soccavare, vi ondergraven, ondermijnen;
omwoelen, opgraven.

socchlu'dere, vi op een kier laten staan,
slechts ten halve silliten; ~ gli occhi, de
oogen half dichtknijpm, knipoogen.

socchluso, p pass (v. socchiudere) & agg half
open; op een kier.

socelo, m sllcclta, j ' " veepacht met halve
risico; vee, veestapel aldus verpacht; veepachter.

socco, m tooneellaars (der oude Gr. en Rom,)
calzare il~, tooneelstukken schrijven.
soeco'mbere, vi bezwijken, sterven; aan 't
korste eind trekken, 't onderspit delven.

socco'rrere, I vi te hnlp komen, helpen,
ondersteunen; II vi te binnen schieten,
invallen.

soccorre'vole, agg behulpzaam; hulp-.
soccorrlmento, m hulp, bijstand.
soceorritore, m helper.
soceorso, I p pass (v. soccorrere); II sost
m hulp, bijstand; X onderstenning; ontzetting; hulptroepcn; ~ di Pisa, te laat
komende hulp, mosterd na den maaltijd;
gfidar (a) "-', om hulp roepcn.
soecosclo, m bil: staartstuk (v. os).
soecre'scere, vi langzaam aangrocien, wassen, toenemen.
soeera, t zie suocera.
socia, j gezellin; deelgenoote &, zie socio.
socla'blle, agg gezellig (levend); tot gezellig
samenlevcn gcneigd; gemakkelijk in den
omgang.
sociabilitil, f gezelligheid.
soelate, agg sociaal, maatschappelijk 2 ; vereenigings-; anno ~, vereenigingsjaar; capitale "-', $ maatsehappelijk kapitaal;
guerra "-', til bondgenootenoorlog (91-87
v. C.); ordine - , geordende maatschappij;
la questione ~, het sociale vraagstuk;
ragione "-', $ handelsfirma.
soelallsmo, m socialisme, sociaal-democratie.
soclallsta, I m (Pi: -sti) socialist, soeiaaldemocraat; II agg soeialistisch.
soelali'stico, agg socialistiseh.
soelallzzare, vi socialiseeren.
soclallzzazione, f socialisatie.
soeletil, t samenleving, maatschappij; gezelschap, omgang; $ handelsvereeniging,
maatschappij, vennootsehap; gezelsehap,
gezellige bijeenkomst; uitgaande wereld;
abito da "', uitgaanstoilet, rok; '" anonima, naamlooze vennootschap; '" d'as-

sodo
sicurazione, verzekeringsmaatschappij; la
'" di Ges~, de soeieteit der Jezulten; letteraria, letterkundige vereeniging; ~ di
mutuo soccorso, onderlinge verzekeringsmaatschappij;
operaia, arbeiders-,
vakvereen\ging; regola di - , gezelschapsrekening; la umana "-' (of la -), de maatschappij; fare'" con, zic!> met iem. <:5":0cieeren; tenere "', gezelschap houdcn;
vivere in "', gezelJig, in gemeenschap
leven.
socle'vole, agg gezellig, aangcnaam in den
omgang; poco "', ongezellig.
socinlanlsmo, m socinianisme, leer van
Socinus.
soclnlano, m sociniaan.
soclo, m vennoot, deelgenoot; makker, gczel; medelid, lid, declnemer; abonne, inteekenaar.
soelologla, f sociologie.
sociologo, m socioloog.
Socrate, m Socrates.
soda, f soda; ~ zoutkruid; acqua di ~,
sodawater.
soda'glla, f braakland.
sodale, m zie compagno.
sodall'zlo, m genootschap, vereemgmg.
sodamente, avv vast, zeker, solied; rustig.
soddlsfare, vt & zie sodisjare.
sodezza, f hardheid, duurzaamheid; vastheid, degelijkheid, soliditeit; juisthcid,
onomstootelijkheid.
sodlsfaeente, agg voldocnde, genoegzaam,
bevredigend.
sodlsfare, I vt bevredigen, tevredenstellcn;
voldoen; betalen, voldoen (rekening,
schuld); vervullen; II vi voldoen; ~ a qd
della sua persona, iem. tcr wille zijn; zich
aan iem. wijden; ~ a qd per qc, iem. genoegdoening schenken voor iets; ~ al
suo ujjizio, zijn ambt uitoefenen; III
-rsi, vr bevrcdigd worden; tevreden zijn,
zich te goed doen (aan, di).
sodlsfatto, p pass (v. sodisjare) & agg tevreden, bevredigend, voldaan; mal (of poco)
_, ontevreden, misnoegd, onvoldaan.
sodlsfattilrio, agg bevredigend, voldoend.
sodlsfazlone, f vervulling, nakoming; bevrediging, voldoening; genoegdoening;
betaling; genoegen, vreugde; essere di di qd, naar iemands zin zijn; la cosa riusd
di tutta "', de zaak slaagde geheel naar
wensch.
sodo, I agg hard, dicht, vast, taai, massief;
gedegen; onbewerkt (grond); sterk, gedueht; bestendig, duurzaam; standvastig;
onwankelbaar, gegrond, degelijk, onomstootelijk; sode! slaat er maar flink op
los! slaat toe! soda caduta, zware, harde
val; ova sode, pi hardgekookte eieren; ad
ogni prova - , van beproefde dapperheid;
star "', niet wijken oj wankel en, niet toe-
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geven; star - alla macchia, vast op zijn
stuk staan, zich niet laten bepraten; II
sost ", vastheid, hardheid, dichtheid, stevigheid; vaste, harde plek; onomgeploegd
land; grondslag, bodem, vaste grond; dar
di -, er £link op losslaan; levare dal - ,
uit het stuk werken (niet oplijmen: van
versieringen); dire, lavel/are in sui - , in
ernst, ernstig spreken; porre in - , vaststellen, constatecren; posare sui - , op
vasten bodem staan; vasten grond onder
de voeten hebben; III avv vast (slapen);
geducht, krachtig.
Sodoma, I Sodom.
sodomia, I sodomie.
sodomita, m (PI: -til sodomicter.
sodomi'tico, agg sodomietisch.
sofa, m indecl sofa, rustbank.
sofferente, agg lijdend, ziekelijk; vcrdraagzaam; geduldig.
sofferlmza, I lijden, smart, pijn; geduld,
lankmoedigheid; standvastigheidin 't verdragen van pijn; cambiale in - , $ noodlijdcnde wissel; essere in - , achterstallig
zijn; onbetaald, onafgedaan zijn (schuld),
noodlijdend zijn (wissels, fondsen).
soffermare, I vt even ophouden; II -rsi, vr
even stiIhouden, even blijven staan.
soffermata, I korte rust, haltc.
sofferto, p pass van sollrire.
soffiamento, m het blazen, uitblazen; adem;
wind.
soffiare, I viblazeno; waaien, suizen; lig (van
woede) snuiven, blazen; hijgen, buiten
adem geraken, de wangen opblazen; zich
opblazen (van hoogmoed); F of
nel panbollito, den spion, verklikker
spelen; iets verder verteIlen; - >tel fuoco,
oIie in 't vuur gieten; 't vuur (van oneenigheid) aanblazen; aprir. la bocca e (of - e favellare), in 't honderd om praten; non osa - , hij durft niet te kikken;
II vt uitblazen; aanblazen; - qc negli
orecchi, iem. iets inblazen, in 't oor fluisteren; III -rsi, vr den neus snuiten.
sOff/ata, f het blazen; dare una - al luoco,
het vuur aanblazen.
sOffiatore, m blazer; glasblazer; inblazer,
stoke brand.
soffiatura, I geblaas; gesnuit (v. d. neus).
soff/ce, agg week, veerkrachtig, zacht,
mollig.
sOffietto, m kleine blaasbalg; neerslaande
kap (v. rijtuig); lavorar di - , ·voor spion
spelen.
so'ffio, m 't blazen; windstoot; ademtocht,
adem; luchtdruk bij 't afschieten v. e.
kanon; spendere illume con un - , het
Iicht in eens uitblazen; in un - , in een
oogwenk, in een ademtocht.
soffi'o, m aanhoudend geblaas.
sOffione, m blaaspijp, kleine blaasbalg;
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spion, overbrenger, verklikker; opengeblazen persoon; sottioni, pi dampbronnen.
soffitta, I zolder, vliering.
soffittare, vt van cen plafond voorzien.
soffitto, m zoldcring, plafond.
soffocamento, m verstikking.
soffocante, p pres (v. sollocare) & agg verstikkend, drukkend, zwoel.
soffocare, I vt verstikken, smoren; worgen;
- altrui Ie parole in bocca, iem. niet IHlen
uitspreken; II vi stikken, smoren.
soffocazione, I verstikking.
soffo'lcere, soffo'lgere, vt ondersteunen.
soffreddare, I vt een weinig laten afkoelen;
II vi een weinig afkoelen.
soffregagione, I soffregamento, m lichte
wrijving; Iichte huidprikkeIing.
soffregare, vt zacht wrijven, zacht poetsen
(de tanden).
solfri'bile, agg drageIijk.
soffri'ggere, I vt licht roosteren; II vi pruttelen, in zichzeIf mompelen.
solfrire, I vt verdragen, dulden, Iijden, uitstaan (pijn, lijden, moeite); steunen, stutten; - qd, iem. dulden; non posso ~ una
persona, ik kan iem. niet uitstaan, verdragen; II vi lijden, lijdend zijn, pijn Iijden;
una cosa soflre, iets staat slecht, gaat te
niet; - di un male, aan een kwaallijden;
- di negligenza, nalatig, slordig zijn; III
-rsi, vr zich onthouden (van, di).
soffritore, m ~trice, f lijder; lijderes.
soffritto, I p pass v. sollriggere; II sost m
ham met uien e.a. groenten in boter gebraden.
soffumicare, vt rooken (vleeschwaren).
soffuso, agg besprenkeld; verspreid.
sofisma, m (Pi: ~smi) sophisme, drogreden.
sofista, m (Pi: ~sti) drogr£denaar.
soli'stlca, f sophistiek, leer der sophisten.
sofistlcamente, avv sophistisch, spitsvondig.
sofisticare, I vi sophistisch redeneeren, haarklooven; beknibbe1en; II vt vervalschen
(wijn, bier &).
sofisticazione, I vervalsching.
sofisticherla, I haarklooverij, spitsvondigheid.
sofi'stlco, agg sophistisch, bedriegIijk; spitsvondig.
SOfocle, m Sophocles.
soggetta'bile, agg bedwingbaar, te ollderwcrpen.
soggetta'ccio, m gemeen sujet.
soggettamente, avv onderworpen, onderdanig.
soggettare, vt onderwerpen, bedwingen.
soggettivamente, avv soggettivo, agg subjectief; als onderwerp gebruikt, onderwerps-;
persoonlijk.
soggetto, I m onderwerpo; stof, inhoud; doel
(v. e. wetenschap); grondthema, motief; persoon, sujet; onderdaan; onderge-
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schikte; cattivo ""; s!echte kere!; degno ""-',
waardig persoon; pessimo "', door en
door slechte kerel; II agg onderworpen,
onderdanig, gehoorzaam; onderhevig.
soggezione, f onderworpenheid; onderwerping; ondergeschiktheid; onderdanigheid;
dwang; verplichting, gedwongcnheid; senza ,...,.", ongedwongen, zonder dwang.
sogghignare, vi spoUend lachen, hoonlachen; grijnzen; gichelen.
sogghigno, m gegrijns, hoongelach.
soggiacere, vi onderworpen zijn, onderliggen.
&oggiacimento, m onderworpenheid, afha,nkelijkheid.
soggiogamento, m onderwerping.
soggiogare, vt ondcrwerpen, onder het juk
brengen, beheerschen.
soggiogatore, m bedwinger.
&oggiornare, I vi zich ophouden, vertoeven,
verblijven; II vt zorgvuldig bewaren,
behoeden; oppassen.
sogglorno, m opontboud; verblijf; verblijfplaats; X halt, rustplaats; far,..."" in un
luogo, ergens logeeren, verblijf houden.
sogglu'ngere, vt er aan toe-, cr bijvoegen;
er bij doen.
soggluntivo, I agg bijgevotgd, verbindend;
II sost m (Gram) aanvoegende wijs.
soggolo, m bef (v. nonnen); kee!riem (v.
hoofdstel); stormband (aan kepi).
sogguardare, vt heimeJijk, tersluiks aanzien.
soglla, t drempel; steenen omlijsting v.
poortdeur; fig ingang, begin; J,. bed, zaat;
mettersi per", d'uscio, al zijn kracht aan
iets wijden; (prov) il Piu triste passo e
queUo della "', aile begin is moeieJijk.
sogllo, m zetel; zi tplaats; troon.
sogllola, f i!iiJ tong.
sogna'cclo, m afschuwelijke droom.
sognare, I vi droomeno; fig zich verbeelden,
inbeelden; zich aan droomerijen, hersenschimmen overgeven; amiar sognamio, in
een droom leven, in een droom rondwandelen; II vt in den droom zien, droomen
van; zicb in zijn verbeelding voorstellen;
ogni tanto si sogna la madre, hij droomt
altijd van zijn moeder; che mai vi sognate?
wat valt u nu in? wat verbeeldt ge u?
zie ook pel'a.
sognatore, m -trice, I droomer, droomster
sogno, m droomo; droombeeld; sognU droomen! bersenschimmenl libro de' sogni,
droomboek; neppur per "', zelfs in mijn
droom niet; andar dietro (credere) a' sogni,
aan droomen gelooven; mi pare un ,..."",
het komt mij als een droom voor; (prov)
, sogni non son veri, e i disegni, son pensieri, droomen zijn bedrog.
I sola, t soja (boon en sans).
2 sola, t overdreven lof; dare la "', (iem.)
stroop om den mond smeren.
861, m J sol.

sole

sola'lo, 11i karnervloer; tusschenzaldering
(tussehen verdiepingen); droogzolder, ter·
solame, m zoolleC'r.
Eras.
solamente, avv aileen, s!echts; non,..."" ... ma,
niet aileen ... maar ook, ,..,., che, als slechts.
solano, m ~ nachts, hade.
sol are, agg zon-, zonne-, zons- eclissi "'-',
zonsverduistering; 'luce "', zonlicht; macchie solari, PI zonnevlekken raggi solari,
pI zcnnestralen.
solata, t zonnesteek; lange matsch in de zen.
solatio, I m ligging op de zonzijdc, op het
zuiden; II agg op de zonzijde, op 't zuiden
gelegen, zonnig.
sola'tro, m ~ naehtschade.
soleare, I vt beploegen; doorsnijden, doorploegen; doorklieven (de golven); rimpelig maken, groeven ('t ge!aat) II vi
ploegen, voren trekken.
soleata, Jlengte eener voor; fare una ,..."", E'en
voor trekken.
sOlcatura, j beploeging; VOOI; J,. kielzog.
soleo, m voor; plooi; rimpel, groef; lichtstreep (v. vuurpijl &); J,. kie!zog; ,..."" seolatoio, afvoergoot; afvocrkanaal; andar
diritto al ,..."", goed van stapel loopen,
goed ge1ukken; uscire dal,..,." uithetspoor,
uit de riehting gerakcn.
soldanetla, I ~ duinwinde.
soldano, m sultan.
50Idata'ccio, m sleeht soldaat; F manwijf,
bazin.
soldata'glia, soldatesca, f > woeste, ordelooze bende soldaten; soldatenvolk.
soldatescamente, avv op soldatenmanier,
als een soldaat, militair.
soldatesco, agg soldaten-, militair.
soldatino, m soldaatjc; gemeen soldaat;
soldatini, pI tinnen, papieren soldaatjes;
fare a' soldatini, soldaatje spelen.
soldato, m soldaat; ,..."" semplice, gewoon 501daat; ,..."" di ventura, die van soldaat tot
hoogen rang opgeklommen is; fare il "',
soldaat zijn, dienen; farsi "', soldaat
worden, dienst nemen.
soldino, m stuivertje, kleine soldo.
soldo, m stuiver (It. kopermunt van 21 /.
cent); soldij, betaling; soldi, PI geld; '"
del braceio, twintigste dee! der Toskaansche cl; cosa, persona da pochi soldi, zaak,
persoon van weinig betcekenis; uomo ehe
ha pareeehi soldi, man met veel geld;
entrar in questi venticinque soldi, zieh crgens mee bemoeien; essere al ""-' del governo, in dienst van de regeering zijn; far
pagar la lira ventun "', boven de waarde
laten beta len; non valere un ,..."", geen duit
waard zijn.
sole, m zon; dag; (zonne)jaar; un ,..."" di bellezza, een wonder van sehoonheid; colpo
di ,..."", zonnesteek; eclissi del "', zonsverduistering; macchie del sole, pi zonne-
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vlckken; ,...., of occhio di "'"-'. zeer schoon soIforato'lo, m zWllvelkamer.
meisje. schoone vrouw; ci si compra inlino solforeggiare, vi zwaveldampen uitwerpen.
al "'. hier moet voor alles betaald worden. solfiJrico, agg acido ~, zwavelzuur.
zelfs voor den zonneschijn; il ,...., vi da solforoso, agg zwavelhoudend. zwavelig.
troppo. de zon schijnt er te fel op; c' eil ,....,; solicello, m zwak schijnencle, half bewolkte
Lon.
la "'. de zon schijnt; girare quanta il ,....,.
de gehee Ie wereld doorkruisen; ievare Ie soUdale, agg sOlidair, saamhoorig, onderling.
verbonden.
pecore dal ~. zijn schaapjes op 't drogc
hebben; 10 hanno messo dove non balte ,....,. solidamente, avv zeker. vast. stevig.
men heeft hem achter slot gezet; perdere solidare, vt zie assotiare.
il "'. de zon in 't gezicht hebben (bij solldarieta, t onderlinge aanspral{elijkheid;
duel, wedstrijd); porre al ,...." 't huis uit
saamhcorigheid. solidari teit.
zetten; te gronde rich ten; stare al ,....,. in solida'rio, agg solidair. saamhoorig, onderling verantwoordelijk. verbonden.
de zon staan. zich warmen in de zon;
tingersi a un altro ,....,. naar een ander land. solidezza, solid ita, I soliditeit, vastheid,
een ander klimaat gaan; vincere if ,....,. de
stevigl:teid. hechtheid. duurzaamheid.
weerstan1svermogen; degelijkheid.
zon in den rug hebben (bij duel &).
solecismo, m taalfout. flaVer.
siJlido, I agg vast. dicht; sOliede. duurzaam.
weerstandbiedend. krachtig; deugdelijk.
solecizzare, vi taalfouten maken.
degelijk; corpi solidi. pi vaste lichamen;
soleggiare, vt in de zon leggen; aan de zon
blootstellen; uitdrogen.
numero ,....,. kubiek getal; II sost m va<;t
solene, m mesheft (schelpdier).
lichaam; (Mat) lichaam; i soUdi. PI de
solenne, agg plechtig; feestelijk; prachtig.
vaste bestanddeelen van bet lichaam
schitterend; uitgelezen; uitmuntend. uit(beenderen. spieren &); in ,....,. gehee1 en
aI, in elk opzicht. zie in solidum.
stekend; abita "'. galatenue; feestgewaad; bugia ,....,. grove leugen; citazione ,....,. siJIidum, in ,.."" voor bet geheel gemeenschappelijk en ieder in 't bijzonder (borg
ambtelijke dagvaarding; ,...., ciuco. aartsof aansprakelijk blijven).
ezel; pugno ,....,. flinke vuistslag; senza
troppo '" comandamento aspettare. zonder solidu'nguJi, m pi .!!;, eenhoevigen.
een formeel bevel af te wachten; zonder soIiliJquio, m (Pi: soliloqui) aUeenspraak.
zich lang te laten bidden.
sOlingamente, avv eenzaam, aileen.
solennemente, avv plechtig. feestelijk &.
solingo, agg teruggetrokken. menschensolennitil, I plechtigheid. feestelijkheid;
schuw; eenzaam; verlaten (oord).
feestdag; solennita. pi t'1 wettelijk voor- solino, m boordje; hemdboord.
geschreven plechtigheden.
soJi'pedi, m pi .k eenhoevigen.
solennizzamento, m plechtige viering.
soli'ssimo, superlatief van solo; solo,...." moesolennizzare, vt plcchtig vieren.
derziel aileen.
sol ere. vi pie gen. gewoon zijn; suol venir qui soJista. m (Pi: solisti) f solist.
ogni sera. hij is gewoon hier elken avond solitariamente, avv eenzaam. afgezonderd.
te komen; suole spesso accadere che .... het solita 'rio, I agg eenzaam, afgezcnderd; afgebeurt gewoonlijk. men zal gewoonlijk
gelegen. verlaten; menschenschuw; verme
,....,. lintworm; II sost m kluizenaar, pazien dat...
tiencespel; soli tairspel; alleen gezette
solerte, agg vlijtig. naarstig. zorgzaam; onverdroten.
diamant; iem. die alleen staat in zijne
solerzia, I vlijt. ijver; zorgzaamheid; opmeening.
lettendheid.
siJlito, I p pass (v. solere) & agg gewconlijk,
dagelijksch. gewoon; lare la solita strada,
soletta, I zool van kous; binnenzool (v.
schoen).
den gewonen weg inslaan. zijn gewone
soletto, agg moederziel aileen.
wandcling makcn; siamo aile solite. daar
hebben we weer de gewone fouten. nu
siJlfa, I f notenschrift. muziek.
solfanelIo, m zwavelstok.
kunnen we van voren af aan beginnen; II
solfara, I zwavelgroeve.
sost m gewone gang of loop; gewoonte;
solfare, vt zwavelen. uitzwavelen.
gebruik; il mio ~ e di ... , 't is mijn gesolfatara, I zwavelbron; krater die aileen
woonte om ... ; III avv al ,...." (per il ,...., of
zwavelhoudende gassen uitwerpt.
secondo il "'). gewoonlijk; meestal; als
80lfato, m sulfaat. zwavelzuur· zout.
naar gewoonte; il maiato sta al ........ de
solfeggiare, vi f niet met woorden maar met
zieke is als naar gewoonte; per il suo ,...."
noten zingen. solfeggieeren.
volgens zijn gewoonte.
soJfe'ggio, m f zangoefening op noten.
soIltu'dine, I eenzaamheid; eenzame. versolfo, m & de zollo.
laten plaats; eenzaam leven. afzondering.
loIforare, vt zwavelen.
10Il'vago. agg eenzaam rondzwervend .
• oIforato, agg zwavelhoudend.
sollazzare, I vt vermaken, aangenaam bezig-
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houdcn; II .....rsi, vr zich vennaken, zich
den tijd verdrijven.
lollazze'vole, agg sollazzevolmente, avv vermakelijk, vroolijk, grappig.
8ollazzo, m vennaak, ontspanning, tijdverdrijf; aver "', star a ....., zich vermaken,
zich ontspannen.
sollecltamente, avv ijverig, met zorg, vlug,
prompt.
sollecltamento, m zorgzaamheid, zorg, ijvu
bespoediging.
sollecltare, I vt aansporen, aandrijven; bespoedigcn, vlug afdoen; bevorderen; ...., il
pranzo, den maaltijd vlug opdienen; II
""'rsi, vr zich haasten; zich beijveren.
sollecltatlvo, agg aansporend; bespoedigen-i.
sollecltatore, m aanspoorder; lastige vrager,
aanzoeker.
sollecltazlone, f aansporing; aandrijving;
bespoediging; bevordering; aanmaning,
verzoek.
solle'clto, agg ijverig; vlug; zorgzaam, zorgvuldig; vroeg opstaand, vroeg bij de
hand; bezorgd, bekomm~rd (voor iets);
(prov) uomo ..... non lu mai povero, de morgenstond heeft goud in den mond.
sollecltu'dlne, I ijver; zorg; bedrijvigheid,
voortvaren1heid; spoed.
solleone, m de hondsdagen.
solletlcamento, m kitteling, prikkeling.
sOlletlcare, vt kittelen; prikkel en, opwekken
(den eetlust); (/ig) ...., gli orecchi, de ooren
kittelen, v!eien.
solle'tlco m kitteling, prikkeling, jeuking;
neiging tot braken; genot, lust; ...., de'
sensi, prikkeling der zinnen, zingenot; far
it ...." kittelen; temere il ....., geen kietf'len
kunnf>n verdragen; lig geen scherts kunnen vel en; spoedig boos worden.
sollevamento, m opheffing, opbeuring; opstuwing (der golven); ...., dello stomaco,
misselijkheid, opri~ping; zie ook: sollevazione.
sOllevare, I vt opbeuren, optillen. opheffen;
troosten, opbeuren, opvroolijken; ophitsen, opstoken; in opstand brengen; verheffen (tot een waardigheid); ...., una
dilficolta, een moeilijkheid te voorschijn
roe pen; ..... una questione, een vraag opwerpen; ..... in alto. omhoogheffen; II
-rsi, vr zich verheffen, cprichten; in opstand komen, oproerig worden, opstaan;
opgebeurd, opgevroolijkt worden.
80llevato, I p pass (v. sollevare) & agg opgebeurd, opgevroolijkt; hoog, verheven; oprocrig, in opstand; II sost m sollevati, Pl
opstandelingen.
sollevazlone, I oproer, opstand.
solllevo, m troost, opbeuring; verkwikking,
vulichting.
801ll0ne, m hondsdagen; hitt€.tijd; hitte.
sollo, agg week. los; fig ontroerd.

sollucherare, vt de begeerte opwekken; verlokken, prikkel en, aansporen; gli onori
non mi solluckerano, eerbewijzen hebben
vocr mij niets verlckkends.
sollu'chero, m groot, levendig verlangen;
hevige begeerte; onweerstaanbare lust;
andar in "', buiten zich zelf zijn van
vreugde, in de wolken zijn.
I solo, I agg alleen, E'E'nzaam; verlaten, zonder hulp; eenig; enkel; beroofd, ontbloot
(van. di); ...., come un cane, moederziel
aIleen; geheel verlaten; ...., ,.... of tutto ,....,
geheel alleen; esscre ..... in un' arie, eenig
zijn, zijns gelijke niet hebben in een
kunst; mangiar pan ...." nicts dan brood
te eten hebben; tremo al ...., pensiero, ik
beef al bij de enkele gedachte; II sost m
eenige; enkele; J' solo, solopartij; sola
(let/era of cambiale), !Ii solowissel; da ...."
voor zich alleen; da ...., a ...." onder vier
oogen; il ...., cke ... , de eenige, die ... ; il
governo d'un ...." de regeering van cen
enkele; III avv alleen, slechts; IV cong
...., eke, wanneer, slechts, als maar; ...., cke
tu me l'avessi detto, als gij het mij maar
gezeg-i had.
2 solo, m zie suolo.
Solone, m III Solon.
solstlzlale, agg l'ii den zonnestilstand betreffende.
solsti'zlo, m l!iII zonnestilstandspunt, zonnesoltanto, a·vv slechts, aIleen.
[keerpunt.
solu'bile, agg oplosbaar.
solubllltft, f oplosbaarheid.
solutlvo, agg
afvoerend, purgeerend.
soluzlone, f oplossing; open wonde.
solvente, I agg in staat om te betalen, solvent; II p pres v. solvere.
solventezza, t vermogen om te betalen, solventie.
sllivere, I vt losmaken, bevrijden; fig van een
belofte ontslaan; ontbinden (een huwelijk); betalen, aflossen (een schuld); smelten, oplossen; vervullcn (cen plicht); II
-rsi. vr zich oplossen, smeiten, ver·
vloeien; zich bevrijden, zich losmaken;
zich verheffen (wind).
solvl'blle. agg zie sol vente.
solvlblJitft, f zie solventezza.
sllma, I last', vracht; soma: wijn-. korenmaat = 100 L. (last); zorg, bezwaar;
bestia da ...." lastdier; ...., di grano, last
graan; ® la terrena ...." de aardsche last,
het lichaam; acconciare le some. de vracht
gelijkmatig verdeelen; pareggia~~ !?f
ragguagliare) Ie some, de zaken n]pel1]k
overwegen; scaricare la ...." de vracht afladen; fig den bijslaap uitocfenen;. a some,
in groote hoeveelheid; (prov) per le vie
s'acconcian le some, geduld overwint allEs.
somara, f vrouwelijk lastdier, ezelin,
Somali. m pi Somalis~
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somaro
somaro, m lastdier, ezel; fig domkop.
soma'tlco, agg lichamelijk.
somatologla, f leer van 't menschelijk lichaam.
somegglare, vt & vi lasten dragcn.
somlere, somlero, m zie samara; J' windlade
v. orgel.
somlgllante, agg gelijkend; te vergelijken,
vergelijk baar.
somigllantemente, avv op gelijke, overeenkomstige wijze.
somigllanza, t gelijkenis; overeenkomst;
perfetta ~, sprekende gelijkenis; a ~, avv
overeenkomstig, op gelijke wijze.
somlgllare, I vi gelijken (op); te vergelijken
zijn (met); den schijn hebben (van); non
~ a niente allra, met niets anders te vergelijken zijn; ~ I' uno all' aUra, op e1kaar
gelijken; ui t 't zelfde hout gesneden zijn;
II vt gelijk zijn aan iem. (in een bepaald
opzicht); iem. slachten; III ~rsi, v. recip.
op elkandcr geJijken, aan elkaar gelijk
zijn; (prav) chi si samiglia. si piglia. soort
zoekt soort.
somma, t 't optellen. optelling; som; einduitslag. resultaat; slotsom; hoofdzaak
hoofdpunt; ~ delle case. kort begrip.
korte inhoud; la ~ del com'meto. het opperbevel; hoogste gezag; la ~ dell' opera,
het werk in zijn geheel beschouwd; fare of
tirare la ~. de som opmaken. opteUen;
in ~. kortom; in een woord; in ~ delle
somme, alles bij elkaar genomen.
sommacco, m ~ soemak. looiersboom.
somma mente, avv buitengewoon, grootscheeps, grootelijks.
sommare, I vt opteUEn; II vi bedragen. beloopen.
sommariamente, avv in 't kort. beknopt.
somma'rio, I m kort overzicbt; korte inhoud; ~ dei capitoli, inhoud (v. e. bock);
II. agg beknopt, kort. zakelijk; t'1 summier (recbtspraak).
somma to. I p pass (v. sommare) & agg
tutto ~, alles bijeengerekend; II sost m
totale, geheele som.
somme'rgere, I vt onderdompelen; verdrinken; doen zinken; onder water zetten,
overstroomen; fig overweldigen, onderdrukken; II .--.rsi, vr zinken, verzinken;
verdrinken; andarsi sommcrgendo, altijd
dieper zinken (morcel).
sommergi'bile, agg overstroombaar; onderduikbaar.
sommerglmento, m overstrooming; onderdompeling.
sommers lone, ! ondcrdompeling; verdrinking; verzinking, 't zinken, overstrooming; fig ondergang.
sommerso, p pass (v. sommergere) & agg gcdompeld. verzonken; la gente sommersa
(of i sommersi. Pi) de verdoemqen.

sonare
somrnessamente, avv onderdanig, onderworpen.
sommesslone, f zie sommiss-ione.
sommessivo, sommesso, agg onderworpen,
onderdanig; nederig; zacht. schuchter
(stem).
somme'ttere, vt zie so/tomettere.
somministramento, In levering, bezorging.
somministrare, vt leveren. bezorgen, verschaffen; aan de hand doen; toedienen.
sommlnlstrativo, agg leverend, leverings-,
verse haffend.
sommlnistratore, In leverancier, bezorger;
toediener.
sommlnistrazione, In levering, bezorging;
het geleverde, leverantie; ondersteuning.
sommisslone, f onderwerping; onderdanigheid.
sommitii, f top, hoogste punt, spits; nok;
fig hoogste graad; verhevenheid, voortreffelijkheid; uitstekend persoon. sommiteit.
sommo, I agg hoogste. meest verheven, opperste, opper-; zeer groot; uiterste; ~
bisogno, uiterste nood; con ~ desiderio,
met het vurigste verlangen; in,.... gmdo.
in den hoogsten graad, de hoogste mate;
II sost m 't hoogste, toP. spits; toppunt;
al ~ della porta, boven de deur; essere al
...... di ...• op 't punt zijn om (van) ...
so'mmola, f so'mmole, f pi grondlijnen.
grondtrekken (der logical.
so'mmolo, m uiteinde. spits (v. vleugel).
sommo'mmolo, m 500rt rijstpasteitje.
sommoscapo, m L:>. bovenste zuilschacht.
sommossa, f ophitsing; overreding; oproer.
opstand; a ~ di, op aanstichting van.
sommosso, p pass van sommuovere.
sommozione, f oproer. opstand; verwikkeling, ophi tsing, aanstichting; overreding.
sommuo'vere, vt beroeren; ophitsen, opstoken; in berocring, in opstand brengen.
sona'bile, agg te spelen, speelbaar; bespedbaar.
sonagJiare, vt schellen, klingelEn.
sonagJiata, f gebel, belgerinkel.
sonaglino, m belletje, klokje (aan halsband).
sona'gJio, sona'gJiolo, m bel, rinke1bel,
klokje; waterbel (bij regen); vetoogje;
appiccar sonagli a qd, kwaad van iem.
spreken; (prov) ogni gatto vuole il ~, ieder
wil meer schijnen dan hij is.
sonante, p pres (v. sonare) & agg klinkend.
weerklinkend.
sonare, I vi klinken, weerklinken; schallen,
blazen; slaan, luiden (uurwerk); fig weerklinken, klinken; I' spelen; ...... bene, goed
spelen; suonano Ie cinque, 't slaat vijf uur;
verso cke suona male. een vers dat niet
goed klinkt; ~ a fUOCO, brand luiden; ~ a
martello. aanslaan (de klok); stormluiden;
"'" a messa, voor de rp.is luideni ,..., a ",orto,

sonata

sopporto

voor een doode, een begrafenis luiden;
'" a raccolta, verzamelen blazen; '" a
stormo, stormluiden; ,....., a tocchi, kleppen;
(prov) suana ch'io ballo, begin maar dan
zal ik weI volgen; kom maar op, als je
durft, ik zal je weI bijlichten; II vt luiden;
schellen, bellen; J' bespelen; (Gram) uitdrukken; F afranselen, een pak slaag
geven; quel discorso suana cosi ehe... , de
heele redevoering komt hierop neer,
<.lat ... ; -Ie campane, met de beenen slingeren; - il campanello, bellen, aan de bel
trekken; - il pianoforte, J' pianospelen;
' " it tamburo, de trom slaan; ,....., la tromba,
de trompet blazen; sonaria a qd, km. de
les lezen, de waarheid zeggen.
lonata, t J' 't spelen, blazen, spel, klank;
sonate; F hooge, gepeperde prijs, overvraging; - di como, stoot, signaal op den
hoom; (prov) tal,....., tal bal/ala, zoo de
vraag, zoo het antwoord.
sonatina, / J' korte sonate, sonatina; kort
spel.
sonato, p pass (v. sanare) & agg geklonken,
geluid, weerklonken; son dieci anni sanali,
't zijn drie volle jaren; son tre ore sonate,
't is reeds over drie; 't zijn drie volle uren.
sonatore, m J' speier.
sonatorone, m J' groot virtuoos.
sonatrlce, / J' speelster; ,....., di pialw/orle,
sonco, m ~ melkdistel.
[pianiste.
sonda, /
sonde; .t. peillood, dieplood.
Sonda, t isole delle Sonde, PI Soenda-eilansondro, m ~ mastikboom.
[den.
Bonerla, / slagwerk (v. klok); mechanisme
v. electro bel.
sonettessa, / sonnet met meer dan 2 terzinen; slecht sonnet.
sonettlsta, m (PI: ,.....,sti) sonnettendicbter.(
lonetto, m sonnet.
sonlcchlare, vi J' slecht, middelmatig spelen.
sonnacchlare, vi zie sonneechiare.
sonnacchlosamente, avv sonnacchloso, agg
slaapdronken, slaperig; fig droomerig.
sonnambullsmo, m 't slaapwandelen; helderziendheid (in magnetischen slaap).
sonna'mbula, / slaapwandelaarster; somnambule, helderziende.
sonna'mbulo, I agg slaapwandelend; helderziend; II sost m slaapwandelaar; helderziende (in magnetischen slaap).
sonnecchlare, vi sluimeren, een dutje doen,
domrnelen; fig een dwaling, flater begaan.
sonnelllno, m slaapje, dutje, sluimering; ,.....,
d' oro, zoete morgensluimering.
sonnlferare, I vt slaperig, in slaap maken;
II vi insiuimeren, inslapen.
sonnl'fero, I agg slaapverwekkend, slaap-;
II sost m slaapmiddel.
sonnll6qulo, m het praten in den slaap.
10nnl'Joquo, I agg in den slaap pratend; II
sost m die in den slaap praat.
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sonno, m slaap; slaperigheid; dormire tutti i
suoi sonni, zorgeloos, onbezorgd leven;
tare (of schiacciare) un ....." een dutje doen;
mi prende il ....." ik word door slaap bevangen; rappiceare (of rattaccare) il'--,
weer inslapen; mi vim ....." ik- word slaperig; in suI primo ....." in den eersten slaap.
sonnolente, sonnoJento, agg slaperig, slaapdronken; slaapverwekkend, slaap·; pozione "', slaapdrank.
sonnolenza, t slaperigheid.
s6no, m zie suono.
sonoramente, avv helderklinkend, welluidend.
sonorltit, t welluidendheid; heldere, volle
klank; /a ,....., di un teatro, de goede aconstiek van een theater.
son6ro, agg helder kJinkend; welluidend;
hoorbaar; risa sonore, PI schaterend gelach;
schiatlo "', klinkende oorvijg.
sontuoso, agg & zie suntuoso.
soperchlare, soperchlo, & zie sovcrchiare,
soverehio &.
soplre, vt sussen, in slaap wiegen.
sopore, m eerste slaap, toestand tusschen
slapen en waken, verdooving;
slaapzucht.
soporl'fero, agg slaapverwekkend, verdoovend; (Scherz) vervelend.
soporoso, agg
een zwaren slaap veroorzakend, verdoovend.
soppalco, m vliering.
soppannare, vt voeren; bekleeden.
soppanno, m voering, voeringlinnen.
soppelo, m schouderstuk (v. geslacbt vee).
sopperlre, vi verzorgen, voorzorgen treffen.
soppesare, vt op de hand wegen.
soppeso, m alzare, prendere di ,....." optillen
(iets zwaars).
soppesto, agg grof gemalen, gestampt.
sopplantare, vt verdringen, onderkruipen,
den voet lichten.
sopplantatore, m onderkruiper, indringer.
sopplatto, in: di ,....." heimeJijk, in 't geniep;
stilletjes.
sopplattone, m stiekemerd, draaier.
sopporre, vt zie sottoporre.
sopporta'blle, agg dragelijk, te dragen; duIdbaar; middelmatig, tameJijk; non ,....." onverdrageIijk, onuitstaanbaar.
sopportabllmente, avv op dragelijke wijze.
sopportare, vt verdragen, dulden, ui tstaan,
uithouden; dragen, houden; kunnen dragen; mooten dragen; goed opnemen; Atlante sopporla il cieio, Atlas draagt de
wereld; ,.,., la spesa, de kosten dragen.
sopportatore, m geduldig, lijdzaam persoon.
sopportazlone, f lijdzaamheid, geduld; het
verdragen, uitstaan; con ,..." met uw
verlof.
sopporte'vole, agg zie sopportabiie.
sopp6rto, m verdraagzaamheid; onderlaag
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(op drukpers); ~ draagstuk (v. draaibank).
soppositorlo, m zie suppositorio.
soppressa, I pers; essere in ~, eng, opeengedrongen zijn.
soppressare, vt persen (tusschcn twee planken); onderdrukken.
soppressata, I hoofdkaas, zure zult.
soppressione, I onderdrukking;
verstopping; opheffing, ontbinding (v. vereenigingen, geestelijke orden &).
sopprl'mere, vt doen ophouden; opheffen,
onderdrukken, afschaffen; verzwijgen;
intrekken; uit den weg ruimen; ~ un
libro, een bock verbieden; ~ una sentenza,
een vonnis vernietigen.
soppunto, m hechtsteek.
sopra, prep & avv boven, op; over; meer dan;
bijna, voor; ongeveer; aan (een rivier);
~ ~, geheel oppervlakkig, vluchtig; di
~, boven, bovenop; il di~, de overhand;
abilo per di~, overkleed; ~ l' Arno, aan de
Arno; al di ~, verder naar boven, hooger
op; boven; ~ disegno, naar de teekening;
due ~ cenlo, twec op de honderd; ~
favaro, onder den arbeid; ~ modo, bovenmate; ~ ogni aUro, meer dan iem. anders;
~ di sil, op eigen hand; ~ sera, tegen den
avond; ~ lutto, bovenal, v66r alles; essere
~ un lavoro, met een werk bezig zijn;
essere ~ a lare qc, op 't punt zijn, van
plan zijn iets te doen; essere ~ a qd (a
una citta), iem. (een stad) aanvallen; slar
~ a qd, iem. overtreffen, de baas zijn;
slar ~ a (of di) se, nadenken; overwegen;
in twijfel verkeercn; prendere qc ~ di se,
iets op zich nemen; prendere il di ~, de
overhand krijgcn.
soprabbastare, vi meer dan genoeg zijn.
soprabbollire, vi verkokcn, te lang koken.
soprabbondante, agg soprabbondantemente,
avv overvloedig; overtollig.
soprabbondanza, I groote overvloed.
soprabb()ndare, vi in overvloed, rijkelijk
voorhanden zijn.
soprabbonde'vole, agg rijkelijk, overvloedig.
soprabbondevolezz2l, f overvloedigheid; overtolligheid.
sopra'blto, m gekleede jas; overjas.
sopraccalza, I slobkous.
·sopraccapo, m zorg, hoofdbrekend werk;
overhandsche worp (bij 't balspen; hoofdopzichter; hoofdaanvoerder; aver un
monle di sopraccapi, met zorgen overladen
zijn.
sopraccarlcare, vt overladen, te zwaar beladen.
sopracca'rlco, I m overlading; lig overlast;
J, supercargo, ladingmeester; II agg overladen.
sopraccarta, t adreszijde van opgevouwen
brief; adres.
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sopraccassa, I buitenkast (v. horloge).
sopraccennare, vi vooraf aanduiden; vooraf
vermelden.
sopraccennato, agg boven vcrmeld, vorenvermeld.
sopracchiamare, vi
in consult roepen.
sopracchledere, vi overvragen.
sopracclelo, m hemel vanledikant; gewelfd
dak, welving.
sopraccl'g\lo, m (Pi: ---gli & ~glia) wenkbrauw; rand v. gewriehtsholte.
sopracciliare, agg wenkbrauw.
sopracclo, mindecl > hoogste, voorzitter (v. e.
gezelschap); gewichtigdoener, wijsneus;
lar il ~, zich de hoogste macht aanmatigen, gewichtig doen.
sopraccltato, agg boven aangehaald, -vermeld.
sopraccollo, in: di ~, tot overmaat; op den
koop toe.
sopraccolo'nnlo, m L:>. architraaf; kraagbalk.
sopraccomperare, vi te duur koopen.
soprac(onsolo, m Q) opperste consul in
Venetie.
sopraccoperta, t dckbed; buitenenvelop,
dubbele envelop; J,. brug, opperdek.
sopraccorrimte, agg stroomafwaartsch, bergafwaartsch.
sopracco'rrere, vi overloopen; stroomen over.
sopraccosclenza, I wroeging; non ho sopraccoscienze, ik heb mij niets te verwijten.
sopraccuoco, m opperkok, keukenmeester.
sopracuto, agg buitcngewoon scherp, snijdend, schril.
sopraddetto, agg bovengezegd, -genoemd.
sopraddote, I morgengave, huwelijksgave v.
bruidegom aan bruid.
sopraffare, I vi overbluffen; overtreffen; omverpraten, beetnemen; onderdrukken; ~
Ie merci, de waren te duur verkoopen.
sopraffa'scia, f dubbel verband; zekerheidsverband.
sopraffilo, m overhandsche naad, zoom.
soprafflne, sopraffino, agg zeer fijn.
sopraffondo, m passe-partout (lijst).
sopragglttare, vi overhands naaien.
sopraggitto, m overhandsche naad.
sopraggiu'ngere, I vi onverwachts, plotseling verschijnen; verrassen, ovcnompelcn;
onverwacht, plotseling gebeuren, voorvallen; II vi nog bijvoegcn, toevoegen.
sopragglunta, I verrassing; tusschenkomst;
overrompeling; toevoegsel.
sopraggravare, vt overladen.
sopraggua'rdla, f ¥. hoofdwacht.
sopralndorare, vi dubbel, zwaar vergulden.
soprallegato, agg vroeger, boven aangehaald,
vermeld.
soprallodare, vi bovenmatig loven, prijzen.
6opralluogo, m '" onderzoek ter plaatse
(waar 't misdrijf begaan is).
6opramma'nlca, I overmouw.
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soprammano, I m slag van boven naar benedenj houw bovenopj di "', buitengewoonj bovenmatig; II agg (indecl) uitstekend; III avv in: parlare "', een hoog
woord voeren.
soprammattone, m bakste£n£n muur.
soprammentovato, agg bovenvumeld.
8oprammereato, m toegift; per "', op den
koop toe.
sopramme'ttere, I vt erbij leggen, er op toeleggen; II vi iets uitsteken, iets te lang
zijn.
soprammlsura, avv overmatig, bovenmatig.
soprammildo, avv bovenmatig.
soprammondano, agg bovenaardsch.
soprammontare, vt te boven gaan.
soprana, 1 keepmantel (v. seminaristm); 1"
quint (op snaarinstrum£nten).
soprannaturale, I agg bovennatuurlijk; II
sost m het bovennatuurlijke.
sopranno, agg meer dan een jaar oud, overjarig van vee.
soprannome, m bijnaam; scheldnaam.
soprannominato, agg I bovengenocmd; 2
bijgenaamd.
soprannumera'rio, soprannu'mero, I agg
overtollig, boven de organisatie, sumumerair; II sost m surnumerair.
soprano, m 1" sopraan (stem, zanger).
sopraornato, m L::. muurbekroning (architraaf, fries, kroonlijst).
soprappagare, vt te veel betalen.
soprapparto, m barensweeen.
soprappeso, m overwicht.
soprappieno, agg overvol.
soprappiu, m overschot, surplus; 't te veelj
di "', per "', bovendien, boven en behalve, verder.
soprapporre, vt leggen, plaatsen, zetten op
01 over; op, boven elkaar plaatsen; erbij
doen, eraan toevoegenj lig voortrekken,
de voorkeur geven.
loprapporto, m L::. versiering boven de
architraaf, de kroonIijst eener deur; opschrift boven een deur.
soprapposizione, 1 boven elkaar plaatsing.
soprapposta, 1 stel vazen & op kast; hoog
opgewerkt borduursel; hoefbarst, hoomscheur (bij paarden).
soprapprendere, vt & zie sorprendere.
loprapprofondo, agg buitengewoon diep,
bodemloos.
sopra'rhltro, m opperscheidsrechter.
soprarrlvare, vi zie sopraggiungere.
soprasaturare, vI (Chim) oververzadigen.
sopraschiena, 1 rugriem (v. paard).
soprascrltta, 1 adres; opschrift, inschrift;
aver buona "', F er gezond uitzi(n.
soprascrltto, agg bovenvermeld, boven omschreven.
loprascrl'vere, vt het adres, opschrift schrijyen.

sopravvenire

soprascrizione, m opschriftj inschriftj inschrijving.
soprasmisurato, agg overmatig, hoogst overdreven.
sopraspendere, vt te veel uitgeven.
soprassalare, vt te sterk zouten.
soprassaUre, vt onverwachts aanvallen, overvallen.
soprassalto, m overvalling, overval; overhangend gedeelte.
soprassapere, vi meer weten dan goed 01
noodig is.
soprassata, 1 hoofdkaas, zure zult.
soprassedere, vi talmenj afwachten, opschorten, ui tstellen.
soprassegnare, vt merken.
soprassegno, m merk, kenteeken.
soprassello, m overwicht, overschotj jig
toegift; di "', tovendien, op den koop toe.
soprassemlnare, vt ten tweede male bezaaien.
soprassogUo, m L::. bovendorpel, dekbalk.
soprassoldo, m extra soldij; gratificatie.
soprassilma, t overbelasting.
sopraEsottana, m overwerk.
soprassuolo, m alles wat boven den grond
groeit.
soprasstal\la, f giorni di "', J,. overligdagen.
soprastante, I agg besturend, leidend; uitstekend; dreigend, nakmd; uitstellend; II
80st m bestuurder; opzichterj meesterknecht, werkbaas.
soprastare, vi staan boven, zich verheffen
boven; uitsteken bovenj overtreffenj
boven 't hoofd hangen, nabij zijn (een
gevaar); uitstellen, opschorten.
soprattassa, 1 opcenten (op de belasting)j
verhoogde belasting; bijslag op inkomende rechten.
sopratterra, avv boven den grond, de aarde.
soprattetto, avv boven op het dak.
sopratllenl, m indecl uitstel (van betaling);
verdaging.
soprattutto, avv bovenal, vooral, v66r alles.
sopraumano, agg bovenmenschelijk.
sopravanzare, I vi te groot, te lang zijn;
meer dan noodig zijn; overblijven; II vI
overtreff€n; overwinnen.
sopravanzo, m overschot, rest, restant; di
"', te veel, over; ce n' e di "', er is nog
wat over.
lopravvedere, vt nauwlettend toezien; oppassen.
sopravvegllare, vt streng bewaken.
sopravve'ndere, vt te duur verkoopen.
sopravvenlente, p pres (v. sopravvenirB) &
agg onverwacht gebeurend, komend.
sopravvenlmento, m onverwachte gebeurtenis; onverwachte komst.
lopravvenlre, I vi onverwacht komen, gebeuren; er tusschen komen; II vt vcrrassen.

sopravvento
sopravvento, I m J,. gunstige wind; fig overwicht, overhand; trotsche, gebiedende
houding; aver il -- of essere, stare -- (of
al "'), den wind mee hebben,. voor den
wind gaan; fig de overhand hebben; de
baas zijn; II (agg) isole -- e sottovento, de
eilanden boven en beneden den wind; III
avv v66r den wind, met den wind mee;
fig onverwachts, onverhoeds.
sopravveste, f overkleed; W wapen£Ok; fig
dekmanteL
sopravvlvente, m overlevcnde.
sopravvivenza, f overleving; recht van opvolging ingeval van overleving.
sopravvi'vere, vi overleven (iemand, a qd);
nog voortduren; -- a se stesso, zijn roem,
zijn geluk overleven.
sopravvi'volo, m ~ huislook; aver it --, P
het eeuwige leven hebben.
sopreccedente, agg overmatig, overdreven.
sopreccedenza, f overmaat, overvloed, overschrijding; c' e una -- di mille lire, de som
is met duizend lire overschreden.
sopreccellente, avv hoogst voortreffelijk.
sopreletto, agg zeer uitstekend, uitmuntend.
sopreminente, agg zeer ui tstekend.
sopreminimza, f zeer hoog gelegen plaats;
fig hooge positie; fig bovenste plaats.
soprinnalzare, vt verheffen, opheffen; hooger maken.
soprintendente, m hoofdopzichter; superintendent, hoofdadministrateur, hoofdinspecteur.
soprintendenza,f oppert02zicht, bureau, woning van hoofdadministrateur, superintendant.
soprintendere, vi het oppertoezicht !louden;
de opperste leiding hebben.
soprossldare, vt met peroxyde behandelen_
soprossidazlone, f peroxydatie.
soprossldo, m peroxyde.
lioprosso, m beenuitwas; overbeen (v. paarden), schuifelbeen; fig overtollige redevorm.
soprumano, agg bovenmenschelijk.
sopruso, m misbruik van macht; geweldpleging, knevelarij.
soqquadrare, vi & vt door elkaar gooien,
overhoop gooien.
soqquadro, m wanorde, verwarring; mettere
a --, overhoop gooien, in de war brengen.
S~r, m afkorting van signore.
S~ra, f afkorting van signora.
sora, sor, f zie suora.
sorba, f ~ sorbeboom; peer-lijsterbes; sorbe,
PI slaag, ransel; (prov) col tempo e colla
paglia si maturan Ie sorbe, komt tijd,
komt raad.
sorbettare, vt met ijs koelen, tot sorbet rnaken (vruchtensap).
sorbettiera, I ijsbus; ijsemmer.
lorbettlere, m sorbetverkooper.

sormontare
sorb etto, m sorbet.
sorbire, vt opslurpen, inzuigen, opzuigen; -il cal ice dei dolori, de lij denskelk tot den
bodem ledigen.
sorbo, m ~ peer-lijsterbes, sorbeboom.
Sorbona, f Sorbonne, universiteit in Parijs.
sorbone, m stiekemerd, gluiper.
so'relo, m h muis.
so'rcol." m entrijs.
sorda'ggine, I doofheid, hardhoorigheid.
sordamente, avv stilletjes, heimelijk.
sordastro, agg tamelijk doof.
sordezza, f doofheid.
sordidamente, avv vuil, smerig; gierig,
vrekkig.
sordidezza, f vuilheid; onzindelijkheid; vrekkigheid.
sordido, agg vuil, smerig; vrekkig, zecr
gierig.
sordina, f J' sourdine, klankdemper; alia --,
stilletjes, heimelijk, in 't geniep.
sordino, m J' klankdemper, sourdine; lokfluitje voor lijsters; lare il--, zacht kweelen (vogels).
sordita, f doofheid.
sordo, I agg doof; dof; heimelijk, in 't verborgen, stil; colore ---', doffe, matte kleur;
famiglia sorda, familie waarvan de rijkdom niet rnerkbaar is; lima sorda, weinig
hoorbare vijl; fig stiekemerd, gluiper;
pietra sorda, doffe steen; quantita sorda,
irrationeele grootheid; riceo ---', stille,
heimelijke rijkaard; II sost m doove; lare
it--. zich doof houden; non intendet·e a --,
zich iets geen tweemaallaten zeggen; non
parlare al ~, niet voor doovemans ooren
praten; (prov) non c' e peggior -- di chi non
vuol udire, de ergste dooven zijn zij die
niet willen hooren.
sordomuto, I agg doofstom; II sost m (Pi:
sordomuti) doofstomme.
sorella, f zuster; fig vertrouwelinge, vriendin; tegenstuk, pendant; -- di latte, zoogzuster; __ di madre, di padre, halve zuster.
sorell astra, f stiefzuster; halve zuster.
aorelletta, sorellina, f zusje.
sorelle'vole, agg zusterlijk.
sorgente, I I bron; oorsprong; II p pres (v.
sorgere) ontstaand, ontspringend; raggi
sorgenti, pi doorbrekende stralen.
so'rgere, vi opstaan; zieh verheffen, omhoog
stijgen; opgericht zijn (monument); opgaan (zon &); ontstaan, ontspringen; te
voorschijn, aan 't licht komen; opdoemen;
zijn oorsprong hebben; stijgen, opstijgen.
sorgimento, m 't opstijgen, zich verheffen;
oorsprong.
sorgivo, agg bron-, van een bron.
soriano, agg gatto ~, Syrische kat (grauwgeel
met zwarte strepen).
sorlte, m sorites, kettingsluitrede.
sormontare, I vt overklimmen; te boven

somacare
komen, overwinnen; stijgen boven; buiten
de oevers treden (rivier); meesleepen,
(toom); II vi boven iets uitsteken, stijgen;
andar sormontando, beter worden, gelukkig afloopen.
sornaeare, sornaeehlare, vi rochclcn, kwalsteren.
sorna'echlo, m fluim, roche!.
sornlone, m siiekemerd, gluiperd.
sornuotare, vi blijven drijven, bovendrijven.
soro,aggnog niet geruid (van roofvogels); lig
onervaren, onnoozel, onbeholpen, groen.
sorpassare, vt inhalen, voorbijloopen, voorbijrijden; overtreffen.
sorprendenle, agg verrassend, verwonderlijk.
sorprendere, vt. verrassen, overvallen, pakken, snappen; overrompelen;, ~ of ~ di
meraviglia, verbazen, verwonderen; ~ la
buona lede, misbruik maken van vertrouwen~

sorpresa, f verrassing; overrompc1ing, overva!.
sorra, f worst van tonijnvleesch; schouderstuk (v. geslacht vee).
sorreggere, I vt een weinig opheffen, steunen;
overeind houden; II ---rsi, vr vaststaan,
zich steunen; zich staande houden.
sorrldlmte, agg glimlachmd.
sorri'dere, vi glimlachen; spottend lachen;
lig toelachen.
sorriso, I p pass v. sorridere; II sost m glimlach; - di bella, spottende glimlach.
sorsata, I teug, slok.
sorsegglare, I vi met teugjes, slokjes drinken; II vt leegslurpen, leegdrinken.
sorso, m slok, teug; bevere la morte a sorsi,
een langzamen en smartelijken dood sterven; bersi parecchi ad un ~, veel in eens
winnen, bereiken.
I sorta, sorte, I (PI: sorte & sorti) soort;
kwaliteit; ce n'c di Piu. sorte, men heeft er
verschillende soort,en van; senza incomodo
di - , zonder eenig bezwaar.
2 sorte, f (soms ook soria) I lot, noodlot;
gel uk; levenslot, levensomstandigheden;
2 lot (in loterij); 3 !'1 kapitaal; 4 waarzeggerij; ___ I gelukkig! Ie sorti, pi het lot;
buona ~, gelukkig lot; cattiva ~, ongeluk; Ie sorti umane, pi het menschelijk
lot; aver in ~, door 't lot beschoren zijn;
door loting verkregen hebben; concedere,
dare in ~, door (of bij) loting verdeelen;
- ehe non c'era lui! gelukkig dat hij het
niet was; rimettersi, stare alia - , zich aan
de beslissing door het lot onderwerpen;
tirare a ~ qc, om iets loten, iets door 't lot
beslissen; toccare in - qc, door 't lot besehoren zijn, ten deel vallen; (prov) cuor
lorte rompc cattiva -, een s terkc wi!
overwint het onge1uk, noodlot.
sortegglare, I vt loten, verloten; II vi loten.
forte'gglo, "" loting, ver)otin~.

sospettare
sortlU:glo, m waarzeggerij.
sortl'lego, m waarzegger.
sortlre, I vt kiezen, door 't lot bepalen; verkiezen; toebedeelen; verkrijgen; --- elletto,
uitwerking hebben; '""' un lin bramato,een
gewenscht dod bereiken; un' altra
lorlna, een anderen vorm aannemen; II vi
door 't lot aangewezen worden, uit de
lotingsbus komeil; ten deel vallen; ¥ een
uitval doen; - in campagna, te velde
trekken.
50rtlta, I keuze; ~ uitval; uitvalspoort; optreden v. tooneelspeler.
sorto, p pass v. sorgere.
sorvegllanza, t be waking, toezicht.
sorvegllare, vt bewaken, toezicht houden op.
sorvolare, I vi vliegen boven; hoog vliegen;
II vt luchtig over iets he ens tappen, over
't hoofcl zien.
soserl'vere, vt zie sottoscrivere.
sospendere, vt ophangen, hangen; opheffen
(een been); opschorten, staken, schorsell
(betalingen, in een ambt &); voorloopig
laten liggen, uitstellEn, verschuiven, ill
spanning houden; in onzekerheid laten;
inhouden, tegenhouden; - Ie armi, de
vijandelijkheden staken; '" il colpo, den
slag inhouden; _ una lesta, een feest verdagen; - il suo giudizio, zijn oordeel opschorten; - a divinis un sacerdote, een
priester in zijn becliening schorsen.
EOspendltore, m ~trlee, I agg ophoudend;
draagsospenslone, I 't hangen, ophanging; uitstel; opschorting, schorsing; verdaging;
onderbreking; spanning, onzekerheid; '"
d' animo, wankelmoedigheid, besluiteloosheid; _ n; divinis, schorsing in zijll
bediening (v. e. priester); lumc a - , hanglamp; - di ostilitti, staking der vijandelijkheden, wapenscborsing; punta della-,
ophangpunt.
sospenslvamente, avv onbeslist, onzeker;
met een slag om den arm.
sospenslvo, agg schorsings-, opschortend,
ophoudend, vertragend; onbeslist, twijfelachtig.
sospensorlo, I agg draag; II sost m
draagband, suspensoir.
sospeso, I p pass (v. sospendere) & agg hangende, zwevende; onbeslist; geschorst;
lavori sospesi, pi uitgestelde, onderbroken
werken; _ dall' utticio, ill zijn ambt geschorst; stare coUa mente - in Dio, zijn
gedachten op God gericht houden; tener
~ in aria, vrij laten zweven in de luCht;
II sost m onzekerheid, spanning, twijfel;
stare in ~, in 't onzekere, in twijfel verkeeren.
sospettamente, avv verdach t.
50spettare. I vt verdenken; senza ~ un periYOlo, zOllder "qll gevaar til qellkelli JJ vi

-r

sospetto

sostituzione
720
verdenking hebben, argwaan k03steren. sostanzlalmente, avv in hoofdzaak, wezenlijk, in den grond.
Bospetto, I m argwaan, achterdocht; verdenking; verdachte, verdacht persoon; sostanzlarsl, vr in wezen zijn, terug te
brengen zijn tot, bestaan in.
spOOr, ideetje, schijntje, beetje; aver qc
a -, iets met argwaan beschouwen; sostanzloso, agg krachtig, voedzaam.
essere, stare i,~ ,..." onder verdenking sostare, vi blijven staan, stilstaan.
staan; prendere ,..." argwaan opvatten; sostegno, m gestel, stelling; onderlaag;
steun, stut; schoor; stuwdam; fig steun,
sottrarsi del ,..." zich van de verdenking
hulp, onderstand.
zuiveren; senza ,..." zonder achterdocht,
sostenere,I
vtsteunen, stutten, dragen; houargeloos; onverdacht; (prov) chi e in
ditetto e in ,..." zoo de waard is, vertrouwt
den; lig dragen (kosten &), op zich laden
hij zijn gas ten; II agg verdacht; rt wraak(een last); verdragen, uitstaan, uithoubaar (getuige).
den, dulden, t021aten; bekleeden (ambt,
sospettosamente, avv sospettoso, agg ach terwaardigh8id); staande houden (een bedochtig, wantrouwend.
wering), bevestigen, staven; onderhousospl'ngere, vt stooten, voor zich uitduwen,
den, voeden (zijn gezin); .ophouden, vervan zich afstootcn; fig aansporen, aantrag-en; (assai.) voedzaam, krachtig zijn
drijven.
(spijzen); voorstaan, ondersteunen; ~ una
sosplnglmento, m 't voortduwen, voortcausa, een zaak voorstaan; ~ una merce,
stooten; aandrang, aansporing, aandrift.
cen waar op prijs houden; ~ la parte;
sosplrare, I vi zuchten, steunen, kreunen; ,...,
il personaggio di qd, de rol van iem. speIpn; ,..., una prova, een proef doorstaan; ,...,
per qd, vurig naar iem. verlangen; II
vt ,..., qc, jets vurig verlangen, begeeren,
qd vivo, iem. in het leven houden; II
smachten (naar iets); (prov) cia che occhio
-rsi, vr zich staande houden, op de been
blijven; zich goedhouden, zich handhaven
non mira, Guor non sospira, wat niet weet,
wat niet deert.
(prijzen, koersen v. effecten &); het uithouden, duurzaam zijn; zich onderhousosplrato, p pass (v. sospirare) & agg vurig
verlangd, begeerd.
den, instandhouden, zich voeden; zijn
sosplro, m zucht; verzuchting; J' (teeken
rang, zijn stand ophouden.
voor) kwart rust; sospiri, PI gesteun, ge- sostenl'bile, agg houdbaar; non ~, onhoudzucht; 't smachten naar; tare di gran
baar.
sospiri per qd, groote zorg, bange uren sostenlmento, m steun, handhaving, invoor iem. uitstaan; rendere l'u!timo ,..."
standhouding, onderhoud, verzorging;
den laatsten adem uitblazen.
't dulden, verdragen.
sosplrone, m diepe, zware zucht.
sostenitore, m verzorger, onderhouder; versosplroso, agg zuchtend, vol verlangen.
dediger, voorvechter.
sossopra, avv onderste boven, overhoop, in sostentamento, m onderhoud, voeding, inde war.
standhouding; lig steun, hulp, ondersl\sta, I rust, stilstand; wapenstilstand;
stand.
veer; la ,..., del vento, J,. 't luwen van den sostentare, I vt onderhouden, voeden; non
wind; tabacchiera a ,..." snuifdo03 met
aver di che,..., la sua vita, niets hebben om
veerend deksel; dare,..., al desiderio, zijn
van te leven; II ~rsi, vr zijn brood verdienen; stand houden (tegen den vijand);
begeerte onclerdrukkcn; dare,..., alia latica,
,...,rsi in piedi, zich op de been houden.
een weinig uitrusten van de inspanning.
sostantlvamente, avv (Gram) zeifstandig.
sostentatore, m zie sostenitore.
sostantlvo, I agg (Gram) zeifstandig; II sost sostenutezza, I terughoudendheid, terugm zeifstandig naamwoord.
houding; gedwongenheid.
sostanza, I wezen; zeifstandigheid, stof, sostenuto, p pass (v. sostmere) & agg onderhouden, gesteund &; terughoudend, gelichaam; kracht, voedingswaarde; lig
innerlijk gehalte, kern, pit; 't voornaamreserveerd, afgemetcn, koel; edel, voorste; sostanze, pi vermogen, have; bezitting;
naam (stijl); J' aangehouden; adagio ~, J'
brodo di poca ,..." lichte, slappe soep; ,...,
langzaam en aangehouden (t" spelen); lar
liquida, vloeibare stof; ,..., spiritual£,
il ,..." zijn waardigheid ophouden; stare
geesteJijk wezen; mo!ti parole, ma poca ,..."
sui ,..., verso alcuno, een aanmatigende,
veel woorden maar weinig zin; in --.., in
kwetsende houding te~enover iem. aanhoofdzaak.
nemen; con -- passo, met afgemeten stap.
Bostanzlale, I agg substantieel, het wezen sostltulre, vt in de plaats stell en, vervangen;
(der zaak) uitmakend 01 rakend, wezenverwisselen; aflossen; onderschuiven; ~
lijk; zakeJijk, degeJijk; vocdzaam, kracherede, als erfgcnaam-ovcr-de-hand aantig; II sost m het wezen, hoofdzaak, zakestell en.
lijke inhoud.
[heid. sostltuto, m plaatsvervanger, substituut.
'(lstl.IJ~I.Uti, I wezenlijklpjd; zelfstandig- S(lstihl1;i\lIJe, t verv<ln~ing, ondcrs c4uiving;
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piaatsvervanging; t't erfstelling over de
hand; substitutie (in de algebra).
sostrato, m substraat, grondslag; grondlaag;
voedingsbodem.
sotta'equa, avv onder water.
sotta'equeo, agg zich onder water bevindend;
onder water groeiend (plantcn).
sottana, f onderrok (v. vrouw); > vronw;
RK soutane, priestcr,jas; esser cucito alia
- della mamma, altijd aan moeders rokken hangen.
sottanina, t onderrokje.
sottanino, m sierJijke onderrok (v. danseressen).
sottarco, m L>. midden-onderkant van gewelfboog.
sottecche, sottecchi, avv heimelijk, verholen,
van terzijde (aanzien).
sottendere, vt (Geom) onderspannen; de
koorde v. e. boog trekken; den boog sterk
gespannen honden.
sottentrare, vi indringen; insl ni pen, inkrnipen; onderkruipen, iemands plaats innemen, iem. opvolgen in een ambt; - in
una carica, zich listig in een ambt dringen; - at giogo, zich onder het jnk voegen.
sotterfu'gio, m nitvlucht, voorwendsel; di
- , bedrieglijk, langs kronkelpaden.
sotterra, avv onder de aarde; Ng ondergegaan (zon).
so!terramento, m begraving, verberging in
de aarde; begrafenis.
sotterra'neo, I agg onderaardsch; ondergrondsch; II sost m onderaardsch gewelf,
onderaardsch3 gang; kelderverdieping.
sotterrare, vt begra yen, onder den grond
stop pen; F overJeven; inkuilen; verstoppen; te gronde richten; uitgeven, in een
onderneming steken (geld); - qc nella
paglia, iets onder het stroo verstoppen;
- qd, iem. te gronde rich ten, ten val
brengen.
sotterratore. m begraver; verstopper.
sotterratura. f 't begraven; 't inaarden van
wijnstokken & (om afleggers te maken).
sottesa, f koorde (v. boog); tegenoverJiggende zijde (in driehoek).
sotteso, p P:tss v. sottendere.
sottesso, avv & prep onder.
sottigliare, vt & zie assottigliare.
sottlgliezza. f dnnheid, fijnheid; scherpte;
spitsvondigheid; - del vedere, scherpte
van gezicht.
sottlgllume. m > allerJei kleine dingen, klein
ijzerwerk; snippers, lappen; lichte spijzen, snoeperijtjes; sottigliumi, pi spitsvondighedcn, woordenzifterij.
sottile, I agg dun, fijn, teer, tenger; mager;
zuiver (lncht, water); week, zwak, zacht,
scherp (gezicht, gehoor. geest); schupzinnig; vitterig, spitsvo:ldig; g,estig, fijn;
sluw, listig; F haarldooYCT, vitteri mal
JTA.J..JAANSClJ.
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tering; malizia - , Iistige boosheidi mercanzie sottili, pi galanterid!n,
garen en band; vino - , lichte wijn; vita
- , slanke taille; II sost m 't fijnste. dunste, teerste gedeelte van iets; guardarla
neZ-, te veel op kleinigheden letten, putlnttig zijn; torre (of cavare) il sottil dal ~,
uit de kleinste dingen nut, voordeel weten
te halcn; III avv zeer fijn, licht.
sottllino, agg zeer fijn, tenger.
sottilltii. t dnnheid, fijnheid, schcrpte; ~,
d'argomento, afdoendheid; juistheid van
bewijsgrond; voortreffelijkheid; gcstrengheidi - d' ingegno, scherpte van verst and,
scherpzinnigheid.
sottillzzare, vi uitpluizen, spitsvondig redeneeren, muggenziften; sottilizzarla, het
zeer nauw opnemen.
sottllmente, avv fijn, zacht, teer; nauwgezet.
zorgvuldig; scherp; scherpzinnig, sluw;
spitsvondig &.
sottinsii. avv di - , van onderen af, van beneden naar boven.
sottlntendere, vt stilzwijgend bcdoelcn,
daaronder vcrs taan, zi eh erbij denken.
sottlnteso, I P pass v. sottintendere & agg
stilzwijgend bedoeld, daaronder begrepen; II sost m stilzwijgende bijgedachte.
sotto, I prep ondero; tijdens; in, met, op;
benedcn; minder dan ; omstreeks; ~
trent' anni, minder dan. beneden de 30
jaar; soU' acqua, onder water; - colore,
onder den schijn; ~ condizione, onder
voorwaarde, op beding;~la condotta di. ond, r aanvo:?ring,leidingvan;~ ladirezione,
l'impero di, onder het bestuur, de regeering van; - Fiesole, aan deze zijde van,
beneden Fiesole; ~aUafinestra, onder het
venster; -.,., giuramento, onder eede;
Natale, tegen Kerstmis; soU' olio, in
de olie (sardines); ~ pena di morte, op
straffe des doods; - pretesto. onder voorwendscli - speranza, in de hoop; ragazzi
- I aan het werk kinderen! marciare ~
Roma, tot voor de muren van Rome oprukkcn; - al chirurgo, onder handen van
den chirurg; II avv onder; beneden (wonen &);di-, beneden.onder;di~insu,
van beneden naar boven, van onder af
gezien; per di - . voor 't onderlijf; - ,....,.
bedektelijk, heimeJijk, in 't verborgen;
andar - , ondergaan, dalen (zon, maan);
andare (of rimanere) al di ,...." onderliggen,
het onderspit delven; verliezen; gli arriva
di - ginocchio. hij reikte hem nog niet
tot aan de knie; cadere di - , er onder
vaUen; cavar di - qc a qd, iem. iets afhandig maken, ontfutselen, aftroggelen;
dar - al nemico, den vijand aanvallen; dar
- a qe, iets opgebruiken, iets verbrniken;
esser - , onder zijn; fig verloren zijn;
mettere, ridurre ,....., di sc, <Ian lIich onderI"J
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werpen; ten onder brengen; rimaner di '"'"',
bene den, onder blijven; non voler star '"'"',
niet wiJIen gehoorzamen (v. kindcren);
III sost m onderlijf, de schaamdeelen; ha
male '"'"', hij heeft een kwaal in 't onderIiji.
sottoblcchlere, m glazenbakje; yilt, carton
om onder bierglazen & te zetten.
sottobOccla, f flesschebakje.
sottocchlo, sott'occhlo, sottocchl, avv verholen, heimelijk, van ter zijde.
sottocoda, m indecl staartriem (v. paard).
sottocommissa'rlo, m ondercommissaris.
sottocoperta, f onderdeken; J,. benedendek.
sottocoppa, f prescn teerblaad j e.
sottocorrente, I m onderstroom; II agg
stroomafwaarts
liggend,
bcnedenstroomsch.
sottocuoco, m bijkok.
sottocuta'neo, agg onderhuidsch.
sottodla'cono, m subdiaken.
sottodlrettore, m onderdirecteur.
sottogo\a, m L>. keellijst; keelriem (van paardentuig); stomlketting(v. helm); halskwab
(v. rundvee).
sottolspettore, m onderinspecteur.
sotto\eva, f steunpunt voor hefboom.
sottollneare, vt onderstreepen; fig den nadruk leggen op.
sotto\unare, agg ondermaansch; jig aardsch,
vergankelijk.
sottomaestra, f hulponderwijzeres.
sottomaestro, m hulponderwijzEr.
sottomano, m onderlegger (om te schrijven);
gratificatie, extra-belooning; di '"'"', onder
de hand, ondershands; hcimelijk, in 't
geniep.
sottomarlno, I agg onderzecsch; telegrafo ~,
onderzeesche kabel; II sost m J,. onderzef/!r, duikboot.
sottomesso, p pass (v. sottomettere) & agg
onderworpen, onderdanig, gedwee.
sottome'ttere, I vt onderwerpeno; ,overlaten,
voorleggen; II ,....,ysi, vr zich onderwerpen.
sottomoltl'pllce, m factor (v. e. getal).
sottomurata, f L>. fundament.
sottonotato, agg ondervermeld.
sottopa'ncla, m indecl singel, buikgordc1 (v.
paard).
sottopassa'gglo, m (verkeers)tunncl onder
spoorbaan door.
sottoporre, I vt onderleggen, onderplaatsen;
fig onderwerpcn; t't onder curatecle stdlen; II '"'"'rsi, vr zich onderwerpen; zich
vOfgcn; zich ondergeschikt maken; zich
laten wclgevallen; op zich nemen.
sottoposizione, f onderwerping; ondergeschiktheid; t't curateele.
sottoposto, I p pass (v. sottoporre) & agg
onderworpen, ondergeschikt; JI sost m
ondergeschikte.
lIottopretetto, m onderprefel:t.

soverchiatore

sottoscala, m indeci ledige ruimte onder
een trap.
sottoscritto, I p pass v. sottoscrivcre; II sost
m ondergcteekende.
sottoscrittore, m onderteekenaar.
sottoscri'vere, I vt onderteekenen, onderschrijven; '"'"' una opiHione, een gevoelen
deelen; II vi inteekenen; zi ch abonneeren;
teekcnen (voor een bedrag); III '"'"'rsi, vr
onderteekenen, teekenen.
sottoscrizione, f onderteekening; onderschrijving; inteekening.
sottosegreta'rlo, m ondersecretaris; "-' di
Stato, Secretaris-Generaal (a. e. Ministerie).
sottosopra, avv onderste boven; over 't geheel genomen, ten naaste bij; gemiddeld;
andare '"'"', in wanorde guaken; essers '"'"',
in groote verlegenheid verkcercn; de handen vol hebben; mandari~ of mettere "-',
alles in verwarring brengen, op stelten
zetten; ophi tspn.
sottosquadra, (allll) di "-', uitgehold, uitgediept.
sottosquadro, m insnijding, uitholEng in
relidwerk.
sottostare, vi onder, beneden, bij (iets)
staan; aan df'n VOf't liggen; fig onderworpen, afhankelijk zijn; staan onder.
sottosuolo, m onderlaag, ondergrond.
sottotenente, m X tweede-Iuitenant.
sottoti'ngere, vt in de grondverf zetten.
sottotraverso, m middelrif.
sottovaso, m schoteltje onder bloempot.
sottoveitto, in: essere "-', J,. den wind tegen
hebben.
sottovesta, sottoveste, f vest.
sottovita, f onderlijfjc.
sottraendo, m (A rit) aftrekker.
sottrarre, I vt wegtrekken; onttrekken (aan),
wegnemen; ontvreemden, verduisteren;
(Arit) aftrekken; verlokken; II '"'"'rsi, vr
zich ontrekken (aan, a); ontsnappen (aan
iets), (iets) ontgaan; zich losmaken, bevrijden van.
sottratto, p pass (v. sottrarre) & agg onttrokken, ontvreemd; afgetrokken.
sottrattore, m ontvreemder.
sottrazione, f onttrekking. ontvreemding;
verduistering; (Arit) aftrekking.
sottufficiale, '"'"'zia\e, m X onderofficier.
sovente, I avv dikwijls; II agg veclvuldig,
herhaald.
soverchiamente, avv overmatig, buitengcmeen.
soverchiamento, m Gvcrmaat, overschrijding.
soverchiare, I vt overstroomen, bui ten de
oevers treden; jig overtreffcn, te sl i m af
zijn, foppen; II vi in overvlocd VOOrh:ill'
den zijn; overloopen (van).
sonr~bl;ltQre, 111 bedrieger, afzetter.

so verchieria.
soverehieria, f bedrog, afzetterij; geweld,
knevelarij.
soverchie'vole, agg ovcrmatig; gewdddadig;
onbeschaamd.
soverehio, I agg overdreven; overbodig,
overtollig; II sost m overmaat, buitensporighcid; blinde ijver; (prov) ogni ,....",
rompe it coperchio, al te vee 1 deugt niet;
III avv di ,...."" te zeer, al te zeer.
soveseiare, vi lupinen & onderploegen (als
bemesting).
sovescio, m groenbcmcsting.
sovra, prep & zie sopra &.
sovrana, 1 souvereine; sovereign (Eng.
goudstuk).
sovranamente, avv in de hoogste mate,
ui ters t; volkomen, voortreffelijk.
sovraneggiare, I vi onbeperkt heerschen, gebieden; souvercin, alleenheerscher zijn;
den tiran spelen; II vt volkomen overheerschen.
sovranita, 1 souvereiniteit, oppcrgezag, onbeperkt gezag.
sovrannaturale, agg bovennatuurlijk.
sovrano, I m souverein, opperheer; II agg
souverein, oppermachtig; opperst, hoogst.
sovrapplrre, vt zie soprapporre.
sovrastare, vi uitsteken boven, hooger liggen, staan; voor de deur staan, aanstaande zijn; boven het hoofd hangen,
dreigen; den voorrang hebben, overtreffen; lei den, besturen; bezorgen, afwikkelen (een zaak); afbrekcn, een korte
pauze maken (in een rede).
sovreceitare, vi overprikkelen, overspannen.
sovresso, prep & avv zie sopra.
sovrimposta, f verhoogde belasting, opcenten op de belasting.
sovrumano, agg bovenmenschelijk, reusachtig groot; verbazend.
sovva'ggiolo, m meermalen opgevouwen
stuk papier 01 linnen dat men onder tafelpooten & zet om ze vast te doen staan;
plooi,opboUing; un abito faun,...."" een kleedingstuk staat met plooien, bolt op.
sovvallo, m overschot; overgespaarde voorraad; mettere a ,...."" opzij leggenj di ,....,.,
(avv) bovendien, op den koop toe.
sovvenimento, m hulp, bijstand.
sovvenire, I vt helpen, bijstaan; II vi helpen;
zich herinneren; ,....", ai poveri, de armen
bijstaan; fare ,....", a, herinneren aan; III
""""rsi, vr zich herinneren; mi sovvengo, ik
herinncr mij; IV sost m herinnering, aandenken.
sovvenitrice, f goede helpster, weldoenster.
sovventore, m helper, weldoener, menschenvriend; subsidieverlecner.
sovvenzione, 1 ondersteuning, bijstand, subsidie.
sovverslone, f omverwerping, vernietiging;
misselijkheid, braking.

spacciatorc
sovversivo, agg omverwerpend, omwentelingsgezind, revolutionnair.
sovvertire, vi omverwerpen, overhoop smijten; vernietigen; verijdelen; ,....", il mondo,
de wereld in beroering brengen.
sovvertitore, m verwoester, omverwerper.
sozio, m & zie socia &.
sozzamente, avv vuil, liederlijk, gemeen;
sehandelijk.
sozzare, I vi bevuilen, bezoedelcn, sehenden;
II """"rsi, vr zich bezo3delen, zieh vuil
maken.
sozzezza, f vuil, vuilheid; fig gemeenheid.
sozzo, agg vuil, smerig, liederlijk; sehandelijk, laag, gemeen, ontuehtig.
sozzume, m vUiligheid, vuil; nel ,....", dei vizi,
in 't vuil, 't slijk der ondeugden.
sozzura, t vuil, drek; vuiligheid; gemeenheid, liederlijkheid; avvolto in sozzure
orribili, in schandelijke ondeugden verzonken.
[hakker.
spaccalegna, spaccalegne, m indecl houtspaccamento, m 't splijten, klooven.
spaccamontagne, m indecl bluffer, groot. spreker, opsnijdcr.
space are, I vt splij ten, klooven, klein hakken;
it mio orologio spacca il sessanta, mijn
horloge loopt preciesj II ,....",rsi, vr openbarsten, springen, splijten, barsten krijgen.
spaceato, I p pass (v. spaccare) & agg kennelijk, klaarblijkelijk; sordo ,...."" potdoof;
Veneziano ,...."" volbloed Venetieri II sost m
L. doorsnede (v. gcbouw).
spaccatura, 1 't klooven; spleet, kloof, barst;
spaccature, pi seheuren in 't hout (door
de droogte).
spaechiarsi, vr smullen; fig zijn hart (aan
iets) ophalen.
spaccia'bile, agg verkoopbaar, te verkoopen.
spacciamento, m debiet, afzet.
spacciare, I vt verkoopen, afzetten, van de
hand doen, te koop loopen met, luehten
(geleerdheid &); verzenden; uitgeven
voor, uitbazuinen als; opgeven (een
zieke); ,....", una cosa per buona, uitbazuinen
dat iets goed is; ,....", una lite, een twist besleehten; ,....", qd per un gran letierato, iem.
voor een groot letterkundige verslijten;
,....,. qd nell' aUro mondo, iem. naar de andere wereld hel pen; (prov) ,....", lucciole per
lanterne, knollen voor citroenen verkoopen; II """"rsi, vr zich uitgeven voor; aftrek vinden; zich losmaken, zlch Ult de
verlegenheid redden.
spacciatamente, avv ijlings, in allerijl.
spacciato, p pass (v. spacciare) & agg verkoeht, van de hand gedaan (waren); opgegeven (patient); radeloos; reddeloos
verloren.
spacciatore, m verspreider, verkooper (v.
nieuwtjes, praatjes, leugens).
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spa'ccio, m debiet. afzet. verkoop; sIijterij. spat, spahi,
winkeltje; afdoening; rit (met rijtuig);
post, postbezorging; zending; ontslag,
vertrek; in quel negozio c' e poco ~, in deze
zaak gaat weinig om.
spacco, m barst, scheur, spleet; reet; boefbarst.
spacconata, f opsnijderij.
spaccone. m opsnijder, snoever.
spada, I degen, zwaard; diepe smart; spade,
PI zwaarden. kleur uit 't oud Ita!. kaart·
spel; buona~, goed schc·rmer. goed dc·genvechter; cameriere (of camerlingo) di ~ e
manto, pauseIijk hofbeambte. kamerheer
met degen en mantel; ~ di Damocle,
zwaard van Damocles; nemico a ~ traita,
gezworen vijand; pesce~, 'SJ zwaarJvisch; andare a liZ di ~, over de kling
gejaagd worden; andare come una ~, een
vlot verloop hebben, goed gaan; difendere
qd a ~ tratta, iem. met zijn !ijf verdedigen; mettere a lil di ~, over de kling
jagen; mettere mano alia ~. de hand aan
het zwaard slaan; a ~ tratta, met getrokken zwaard; met allen ernst, uit alle
kracht.
spadacclno, m degendrager, houwdegEn;
vechtersbaas.
spadaccluola, I ~ gladiolus, zwaardlelie.
spada'lo, m zwaardveger; III zwaarddrager
(Byzantynsch hofdignitaris).
spadata, I degenstoot.
spaderno. m snoekhengel, snoek!ijn.
spadl'glia. f spadille, schoppenaas (in 't
hombrespel).
spadlno, m korte degen.
spadone, m I groot slagzwaard; 2 eunuch,
gesnedene; e' vi si puo giocar di ~. hier
zou men weI kunnen vechten (zoo leeg
is het).
spadroneggiare, vi den baas spelen.
spaghetto, m bindgaren; spaghetti, PZ draadvormige macaroni.
spagliare, I vt van het strao, de stroohulzen
ontdoen; met stroo voederen (vee); II vi
't stroo door elkaar gooien (vee); met geweld buiten de oevers treden; ~ in un
Zuogo, zich ergens nestelen.
spagnolescamente. avv op zijn Spaansch,
met Spaanschen trots en deftigheid.
spagnoietta, I spanjolet (vensterslni ting);
sigaret I oud-Spaansche dans en dansmuziek.
spagnollsmo, 111 hispanisme, Spaansche uitdrukking, Spaansch taaleigen.
spagnuolo, I agg Spaanscli; II 5-" m Spanjaard.
spago, m bindgaren, bindtouw; lig vrees,
angst; - ' dei caZzolai, pikdraad; ~ da
vele, zeilmakersgaren; dare ~ a qd, iem.
behendig uithooren; non mi dtt ~, ik ben
niet bang voor hem.

spahi. inlandsch miter in
Franschen dienst (N. Afrika).
spalare, vt ontparen. scheiden (een paar,
wat bijeenbehoort); 10skoppe1en.
spalancare, vt wijd opensperren ui tspreiden,
uittrekken; ~ il euore. zijn hart blootleggen.
spalancatamente, avv wijd open; opcnIijk.
ronduit.
spalancato, p pass (v. spalancare) & agg wijd
open, wagenwijd open.
spalare. vt wegschoffelen (snceuw); omschoffe1en (graan); de leipalen wegnemen (v.
boomen).
spalatore, m sneeuwruimer; straatreiniger.
spalatura, I sneeuwopruiming.
spaicare, I vt de stelling afbreken. wegnE'men II vi groat succes i'ebben. opgang
maken (acteurs).
spalcato'lo, agg verbluffend. verbazend.
spaldo, m A uitbouw. muurkrans; uitspringende galerij op kasteel- en vestingmuren.
spalla, I schouder; X schouderweer; lig
steun. hulp; flank v. berg; spaUe. PZ X
rug. achterhoede (v. leger); ruggegraat.
rug, kruis, schouders (v. dier); ossa della
• schouderblad; aver buone spalle,
krachtig gebouwd zijn; avere (of trovare)
buona ~ ·in qd. een goeden steun in iem.
vinden; aver (of portar) qc a -'. iets over
de schouders geslagen hebben; buttarsi (of
gettarsi) qc dietro alle spalle. iets verwaarloozen. zich niet verder om iets bekommeren; campare aUe spalle di qd. op
iemands kosten leven; dar di ~ of lare ~
a qd. iem. met raad en daad bijstaan;
riguardarsi Ie spalle. op zijn huid passen.
zich in acht Demen; portare in ~. op de
schoudf'rs dragen; ristringersi neUe spalle.
de schouders ophalen; zieh schikken; alle
spalle. in den rug. achter zich; op kosten,
ten laste (van).
spallarsi, vr den schouder verstuiken; boeglam worden (paarden &).
spallata, I schouderophalen; stoot met den
schouder.
spallato, I agg zwak in de schonders; boeglam; lig diep in de schulden stekend; wanhopig; ragione spallata. niet steekhoudEnde reden; II sost m boeglamheid.
spalleggiamento, 111 ruggesteun. hulp.
spalleggiare, I vt steunen. helpen; dekken;
II vi een fraaien gang hebben (v. paarden);
zich zijwaarts bewegcn.
spall etta, I lage (steenen) lenning aan bmggen &; dam; vensternis; inspringende
mimte bij deur.
spalllera, I rugleuning; hoofdzijde (v. bed);
latwerk voor leiboomen; rij personen; .t.
eerste banken aan achtersteven v. e.
111

sparso

spallieri
galei; albero a ---, lei boom; far ---, zich in
cen dubbele rij, "en haie" opst,llcn.
spallieri, m pi achtClT02iers, slag.
spallino, m schoudermanteltjc; X (paulet,
schouderbedekking.
spaHu'cela, m magere, spichtige schouder;
lare spallucce, de schouders ophalen.
spallucciata, f schouderophalen.
spalmare, vt bestrijken, insmeren; vernissen;
4 het scheepsdek insmeren, harpuizen.
spalmatore, m 4; harpuizer kalfateraar.
spalmo, m J, harpuis, scheepspek.
spalto, m X glacis; zie pavimento of spazzo.
spampanare, I vt de wingerdbladeren, af·
plukken, ontbladeren; II vt de bladeren
verliezcn; reeds ver in zijn bloei zijn; .fig
opsnijden, overdrijven.
spampanata, f 't afplukken der wingerdbladeren, ontbladering; fig opsnijderij.
spanare, vt van de aarde ontdoen (plantenwortels); ~ verdraaien (een scproef).
spanciare, vi doorzakken, uitbuiken (een
muur).
spanciata, f stoot met den buik tcgen iets;
battere una ---, hard op den buik vall en;
F veel eten.
spanconare, I vt tot dunnc planken zagen;
II vr barsten, schcuren (de bodom bij
droogte).
spa'ndere, I vt uitgietcn, uitstrooien; uitgeven (geld); verspreiden, verbreiden;
ui tbazuincn; - . J acqua, wateren; - . J lacrime, tranen storten spendere e ---, verkwisten; II ---rsi, vr zich uitgictcn, zich
uitstorten, zich verspreiden.
spandimento, m uitgieting; verspreiding,
verbreiding.
spandito'io, m droogzolder (in papierfabriek).
spaniarsi, vr zich van de lijmrocde losmaken;
fig zich uit de ongelegenheid redden.
spanna, I span (v. d. hand).
spannare, vi 't vogelnet uitspannen; 4 de
zeilen uitspannen; (melk) afroomcn.
spannato'la, f roomlepel, roomzccf.
spannocchlare, vt de maYskolven uitsnijden.
spantanare, vi uit het moeras trekken.
spanto, p pass (v. spandere) & agg verspreid;
ui tgespreid; ui tstekend, heerlijk, verheven; luoeo ---, wijd opvlammcnd vuur.
spappo\are, \ vt kneden; II ~l'si, vr breiig,
pappig worden; stuk gaan, uiteenvallen;
---rsi dalle risa, nirt meer kunnen van 't
lachen.
sparadrappo, m
sparadrap, kleefpleister
sparagagno, m spat (paardenziekte).
sparagella, sparaghetla, f t wilde asperge.
sparagia'la, 1 aspergebed.
spa'raglo, m t asperge.
sparaglone, m lang en mager persoon, boonenstaak.
[snoever.
sparapane, m opvreter, deugnict; opsnijder,

r

sparare, I vt

van de sieraden, van de feestversiering ontdoen; 2 opensnijden (den
buik), ontweien, de ingewanden uithalen;
3 afvuren, afschietcn; werpen, slingeren;
~ bugie, fandonie, leugens vertellen; ,.....,
una coppia di calci, woest achteruit slaan;
--- un peto, een wind laten; ne spara di
queUe che non entrano in Duomo, hij liegt
of 't gedrukt staat; II ---rsi per alcuno, vr
zich voor iem. uitkleeden, alles voor iem.
opoffercn.
sparata, 1 losbranding, 't lossen v. e. schot;
holle belofte, snoevcrij.
sparato, I m hemdsplit; gulp; II p pass (v.
sparare) & agg gcopend, opengesneden.
sparavento, m techt, tochtige plaats.
sparecchlare, vt de tafel afnemen; fig zeer
veel eten, alles opeten.
spare'cchlo, m 't afnemen (v. d. tafel); far
~, alles wegnemen, inpalmen.
spare'ggio, m ongelijkheid; $ tekort.
spa'rgere, I vt uitstrooien, uitgieten; uitbrei den, versprciden, rondstrooien; verspreid opstellen; --- denari, het geld met
volle handen uitstrooien, verkwisten; ,.....,
lacrime, tranen storten; --- la rena, zand
strooien; ,....., di zucchero, met suiker bestrooien; II ---rsi, vr zich ui tgieten, zich
verspreiden; s' e sparsa la voce, het gerucht heeft zich verspreid.
sparglmento, m 't uitgieten, uitstrooien;
storting (v. bloed); fig verspreiding, verbrei ding (v. geruchten); X verspreiding,
opstelling; ,....., del fiele, geelzucht.
spa'rgola, f t kattestaart; spulTie.
sparlre, I vi verdwijnen; fig wegkwijnen,
wegteren, sterven; ,....., al paragone di ... ,
niets waard zijn in vergelijking met. ..
sparlzlone, f verdwijning, 't zoek zijn.
sparlare, I vi kwaad spreken, lasteren; II vt
belasteren, afgeven op.
sparnazzare, vt verstrooien, rondstrooien,
uit elkaar werpen; fig verkwisten, vcrspill en.
sparo, m schot; losbranding, afvuring; ontlading; is! zeebrasem; zie sparato.
sparpagliamento, m verstrooiing; verkwisting.
sparpagliare, I vt rondstrooien, overal neergooien; laten slingeren; fig verkwisten,
verspillen; II -rsi, vr rondgestrooid worden, ordeloos in 't rond liggen; verkwist
worden.
sparpagliatamente, avv onordelijk, wanordelijk.
sparpa'gllo, m wanordelijke boe!, hoop, verstrooide massa.
sparsamente, spartamente, avv verstrooid,
hier en daar, zonder samenhang.
sparso, p pass (v. spargere) & agg verstrooid; loshangend (haar); tazze sparse, pl
wijde, platte koppen, kommen.
I

spartano
spartano, I agg Spartaansch; II 5"-,, m
Spartaan.
sparte, in: a '""-', afzonderlijk, ter zijde; 10
prese a "-', hij nam hem ter zijde.
spartea, I ~ espartogras.
spartla' cque, m indecl waterscheiding.
sparti'blle, agg deelbaar, scheidbaar.
spartlglone, I zie spartizione.
spartlmento, m 't deelen, verdee1en, afsCheiden;
scheidsmuur; afzonderlijke
ruimte; tuinbed; spoorwegcoupe.
spartire, I vt dcelcn; verdeelen; scheiden; .t
in parti tuur brengen; "-' i litiganti, de
vechtenden seheiden; "-' il tempo, het
tempo nauwkeurig houden; non c'e nulla
da - tra me e te, F ik wi! niets met je te
doen hebben; II "-'rsi, vt' zich splitsen;
zich scheiden; zich verwijderen, weggaan.
spartlta, in: alta - , afzonderlijk; fig zonder
orde, zonder samenhang.
spartitamente, avv afzonderlijk.
spartlto, I m .t partituur; II p pass (v. spartire) & agg gescheiden; afzonderlijk; op
zich zelf staand.
spartito'io, m reservoir .:ler waterleiding.
spartizlone, f deeling, verdeeling; indeeling;
scheiding (ook. v. h. haar).
I sparto, p pass zie sparso.
::I sparto, m !f. e'pll'togras.
sparutezza, f magerte, s!echt, ui tgeteerd
uiterlijk; jig onaanzienlijkbeid, behoeftigheid.
sparuto, agg mager, uitgeteerd; fig uitgemergeld, onaanzienlijk.
sparvlerato, agg snel; snelzei!end.
sparviere, sparviero, m l! sperwer; ~ kalkbord (v. metselaars); (prov) raddrizzare il
becco altQ - , ingewikkelde, gevaarlijke
zaken in orde brengen; het onmogelijke
ondememen.
spas a, I breede, platte mand.
spasimante, agg krimpend (v. pijn); lig
smoorlijk verliefd.
spasimare, I vi krampen hebben (v. pijn);
hevige pijnlijden; zich aftobben;"-'d'amore
(of -), smachten van liefde; - dal
dolore, krimpen van de pijn; "-' di sete,
versmachten van dorst; II vt - la roba,
i denari, zijn goed, zijn geld verkwisten.
spasimato, p pass (v. spasimare) & agg door
krimpende pijnen geplaagd; smoorlijk
verliefd.
spa'simo, m hevige, stekende pijn (v. wonden); kramp(trekking); lig zware zorg;
hevige zielesmart; 'ft'Iorire Ira atroci spasimi, onder vreeselijke pijnen sterven.
spasimoso, agg krampachtig, hevig, smartelijk.
spasmodico, agg T krampachtig.
spassare, I vt den tijd verdrijven, vermaken;
II -Tsi, vr zieh den tijd verdrijven, zieh
spasseggiare, vi wandelen.
(verrnaken.

spavento
spasseggiata, I wandeling.
spasse'ggio, m wandeling; wandelweg; wandelplaats, promenoir.
spasslonarsi, vt' aan zijn hartstoeht, zijne
ontroering luebt geven, zijn hart uitstorten; kalmceren, bedaren.
spasslonatamente, avv spassionato, agg zonder hartstocht, kalm, onbevooroordeeld,
onbevangen.
spasslonatezza, t hartstochteloosheid; onpartijdigheid, onbevangenheid.
spasso, m tijdverdrijf, afleiding, vermaak;
andare a ~, gaan \vandelen; essere a ~,
zonder dienst, buiten be trekking zijn;
mandare a ~, ontslaan (uit zijn dienst);
menare (of condurre) a - qd, iem. geheimen ontlokken (om hem daama uit te
lachen); prendersi ~ di qd, iem. voor den
gek houden, foppen.
spastolarsi, vr de kluisters verhreken; zich
losmaken, zich vrij maken; zieh uit cell
moeilijkheid redden.
spata, I ~ bloemscheede.
spato, m spa:!t, veldspaat; "-' calcareo, kalkspaat.
spa'tola, I spatel; tempermcs; strijkmes
voor zalf; plak (v. Harlekijn).
spatriare, I vi zijn vaderland verlaten, ui twijken; II vi ui t het vaderland verdrijvcn.
spaura'cchio, m vogelversehrikker; schrikbeel d, spookse!.
spaurimento, m sehrikaanjaging, vreesaanj aging; vrees.
spaurire, I vt vrees aanjagen, beangstigen,
schrik inboezemen, bang maken; opjagen
(wild); II -rsi, vr versehrikken, bang
worden.
spaurlto, p pass (v. spaltTire) & agg versehrikt, bang, angstig, vreesaehtig.
spavalderia, I onbeschaamdheid, brutalitei t.
spavaldo, I agg onbeschaamd, brutaal,
driest; II 50st m onbesehaamd, brutaal,
driest menscb.
spavano, spavenio, m spat (v. paarden).
spaventamento, m schrik-, vrcesaanjaging;
zie ook spavento.
spaventare, I vt vcrschrikken; vrees, sehrik
aanjagcn; bang maken; ~ qd da qc, iem.
van iets afsehrikken; II -rsi, VT & - , vi
versehrikken, bang worden; ovcrbluft,
bedunsd zijn; non si spaventi, schrik maar
niet.
spaventato, p pass (v. spaventare) & aggverschrikt, ontsteld, door vrees bevangen.
spavente'vole, agg scbrikaanjagend, versehrikkelijk, vreeselijk, ontzettend; ongehoord.
spaventevolezza, f verschrikkelijkheid; 't
vreeselijke.
spavento, m schrik, ontzetting; hanetred,
hanespat (v. paarden); essen, parere uno
- , F vreeselijk leelijk zijn.
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spaventosamento, avv spaventoso, agg vree- specchlera, f toiletspiegel; groote wandselijk, verschrikkelijk, ontzettend; vreesaanjagend; hevig schrikkend; vreesachtig, schrikachtig_
spaziare, vi & "'rsi, vr ronddolen; zich verbreiden, zich uitbreiden.
spazieggiare, t't spa tieeren.
spazieggiatura, f spatieering.
spazientirsl, vr het geduld verliezen.
spazlentito, agg ongeduldig, verdrietig, boos.
spa'zio, m tusschenruimte; spa tie (bij drukken); afstand; ruimte, plaats; tijdruimtc;
,...., largo, breede, dubbele spatie; 10 '" e il
tempo, ruimte en tijd; ha i suoi possessi
negli spazi immaginari, zijn bezittingen
liggen op de maan; dare "', ruimte, plaats
maken; divorare 10 ,...." den afstand verslinden, zeer snel gaan; c' e abbastanza ,...."
er is ruimte, plaats g~noeg; c'e di mezzo
un grandi~simo "', er ligt een grooten afstand tusschen; vagare per gli spazi immaginari, luchtkasteelen bouwen; (prov) non
e~sere ne in riga ne in "', nergens zijn,
met bestaan.
spaziosamente, avv spazloso, agg ruim, wijo,
omvangrijk.
spaziositii, / ruimheid; groote omvang.
spazzacam(m)ino, m schoorsteenveger.
spazzaforno, m ovendweil.
spazzamento, m 't vegen, uitvegen, schoonvegen.
spazzare, vt vegen, schoonvegen; schoonmaken; fig aUes meenemen; (prov) farebbe
meglio a ,.." it suo uscio, hij zou beter doen
zich met zijn eigen zaken te bemoeien; chi
imbratta, spazzi, wie kwaad gedaan heeft,
moet er ook voor boeten.
spazzata, f VPf g mr t dpn bezem.
spazzatore, m veger; X geschutwisscher.
spazzatura, f veegsel, vuil; uitvaagsel der
maatsehappij; afval, waardelooze rommel.
spazzatura'lo, m straatveger, straatreiniger.
spazzino, m straatveger, vuilnisman.
spazzo, m grond, vloer; ruimte, vlakte; veld.
spa'zzola, / borstel, schuier; stoffer; zwabber; paardestaart; eetbaar gedeelte, kop
van asperge.
spazzolare, I vt afborstelen, schuiercn; II
"""rsi, vr zich afborstelEn.
spazzolata, f in: dare una "', afborstelen.
spazzolino, m borsteltje, schuiertje; ,...., da
denti, tandenborstel; '" da unghie, nagelspecchia'io, m spiegelfabrikant.
[borstel.
specchiarsi, vr zich spiegel en, voor den spiegel staan; strak aankijken; '"'-'fsi in alcuno,
zi ch aan iem. spiegel en, iem. tot voorbeeld
nemen.
specchiato, agg weerspiegeld; afgespiegeld;
zuiver, zoo helder als een spiegel; vlekke100s, volmaakt; probi,t,a sperrMata, beproefde eerlijk/l.e4i,

spiegel.

specchietto, m kleine spiegel; hand-, zakspiegeltje; lijst, opgave, strafrcgister;
spiegel om leeuwerikcn te vangen; specchietti, pi gekleurde stukjes glas; fede di
"', bewijs van goed gedrag; aver 10 ,....,
pulito, een schoon strafregister hebben; a
specchietti, gevlEkt, bont (paard).
speechio, m spiegel; spiegelglas; fig voorbeeld, toonbeeld; bron; water; zonneschijf; lijst, register, opgave; '" d' acqua,
waterspiegel; ,...., d' asino, Mariaglas,
vrouwenijs; ,...., ustoria, brandspiegel; tarsi
,...., di una cosa, ergens een voorbeeld aan
nemen, zich ergens aan spiegel en; sedere
a'" di un lago, zich in het meer spiegelen,
aan een meer gclegen zijn.
speciale, agg speeiaal; bijzonder.
specialista, m (Pi: ",sti), specia.list, specia!iteit.
specialltii, f bijzonderheid; specialiteit, bijzonder yak, !ievelingsvak.
specializzare, I vt specialiseeren, in 't bijzonder aanduiden; H '"'-'fsi, vr zich bijzonder toeleggen (op een yak).
specialmente, avv in 't bijzonder, inzonderheid.
specie, I t (Pl. specie) Yorm, gedaante; idee,
begrip; voorwendsel, schijn ; specie, pi
kruiden, specerijen; una'" di tissazione,
cen soort van idee fixe; la '" umana, het
menschelijk geslacht; far "', verwonderen, bevreemden; che -Ie fa "'? en daarover verwondert ge U? in inspecie, in 't
bijzonder, vooral; II ,...." avv in 't bijzonder, vooral.
speci'flca, f nota, rekening; opgave, lijst.
speciflcamente, avv specifiek, in 't bijzonder;
soortelijk.
speclficare, vt specificeeren, nauwkeurig uiteenzetten, stuk voor stuk opgeven; duidelijk uitspreken (woorden); non specifica
punto, hij spreekt zeer onduidelijk.
speclficatamente, avv onderscheidenlijk, afzonderlijk; duidelijk verstaanbaar.
specificatlvo, agg specificeerend.
specificazione, f specificatie; nauwkeurige in
bijzonderheden uitgewerkte opgave.
specl'flco, I agg specifiek; eigenaardig, soortelijk; gravitti sped/ica, peso "', soortelijk
gE wich t; medicamento "', specifiek geneesmiddel, bepaald geneesmiddel voor een
ziekte; II sost m specifiek, bijzonder geneesmiddel.
specillo, m
sonde.
speciosamente, avv bedriegelijk, schoonschijnend.
speciosltii, f schoonschijnendheid, bedrieglijke schijn.
specioso, agg schoonschijnend, misll'jgmd.
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® speco, m hoI, grpt, afgrop.,d.

specola

spento

specola, f sterrenwacht, observatorium.
specolare, vt & zie speeulare &.
specolo, m
speculum, spiegel om in
lichaamsholten te zien.
I speculare, I vt opmerkzaam beschouwen,
gadeslaan; II vi n~denken, bespiegelend
<len ken, bespiegclen; $ speculeercn; handelen.
2 speculare, (agg) pietra ~, Mariaglas, vrouwenijs, maanst 'pn.
[spiegcling.
speculativa, f waamemingsvermogen; bespeculativamente, avv speculatlvo, agg bespiegel end; beschouwend; diepzinnig; $
speculatief; ondernemend; filosofia speculativa, bespiegelende wijsbegeerte; negoziante molto ~, een zeer ondernemcnd
koopman.
speculahlfe, m bespiege!aar, beschouwer; $
speculant.
specula2:lone, f bespiegeling, beschouwing;
$ speculatie, gewaagde ondcrneming.
speculo, m zie speeolo.
spedale, m hospitaal, ziekenhuis.
spedallngo, m directeur v. e. hospitaal; ziekenvader.
spedallno, I agg hospitaal-; II sost min hospitaal inwonend student.
spedalita, f (kos telooze) opneming in een
ziekenhuis; spcse di~, pI hospitaal-, Velplegingskosten.
spedarsl, vr zijn voeten verslijten met 100pen, zich lam loopen.
spedato, p pass (v. spedarsi) & agg zeer vermoeid, op van vermoeidheid.
spedlimte, I m (red)middel, uitweg, hulpmiddel; II p pres (v. spedire) & agg dienstig, geschikt; noodig.
sped Ire, I vt bespocdigcn; afmakcn, ten
einde brengen; verzenden, afzenden (goedcren); uitvaardigen, afkondigen (bevel,
kennisgeving); ~ cause, processen afhandelen; ~ un malato, een zieke opgeven;
......, una ricetta, een recept laten gereedmaken; II ~si, vr zich spoedcn; zich
haastell; zich roeren.
spedltamente, avv vlug, snel, vloeiend.
speditezza, f vlugheid, spoed; voortvarendheid; handigheid.
spedltlvo, agg afdoend, vlug; voortvarend.
spedlto, I p pass (v. spedire) & agg verzonden, afgezonden; afgedaan, afgehandeld;
vlug, sne!; ongehinderd, vrij; II avv zie
speditamente; parlare~, vloeiend spreken.
sp:ditere, m exped teur, vrachtondErll(mer.
spedizlone, f verzending, afzending; afdoening (v. zaken); bespoediging; voortvarendheid; X expeditie, krijgstocht; ~
d' esplorazione, ontdekkingstocht.
spedlzlonlere, f verzender, expediteur; ~ di
avarie, J,. <lispacheur; ~ di bolle, OJ opmaker van bullen (in Rome).
spel;nare, I vi inlossen (een pand); II ~si, vr
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zich los-, vrijmaken, zich kwijten (v. e.
verplichting).
spegnere, vt & zie spengere.
spegnlto'lo, m domper.
spelacchlato, agg dun van haar; fig zonder
geld, kaalgeplukt.
spelare, I vt ontharcn; II ~rsi, vr 't haar
verliczell, kaal worden; verharen.
spelato, p pass (v. spelare) & agg haarloos,
kaal; verhaard.
spelazzare, vt wol sorteeren.
spelda, f ~ spelt.
spellamento, m afschilfering der lmid.
spellare, I vi villcn; de huid afschaven; ontYellen; II ~rsi, vr de huid verliezen, verYEllen.
spelllcciare, vi de huid afscheuren, ontvellen.
spellicclatura, f ontvelling; fig scherpe bespelonca, f spelonk, hoI.
[risping.
spelta, f ~ spel t.
@ speme, f hoop.
spend ere, I vt uitgeven; verbruiken, gebruiken (geld); inkoopen eloen; bestedell; nut,
voordeel trekken; benuttigen, ten nutte
maken; beschikken; va in mereato a ~ da
se, zij gaat zelf naar de markt om inkoopen te doen; ~ la firma, it nome di uno,
den firmanaam, den naam van iem. gebruiken (voeren); II ~rsi, vr zich gehee1
wijden aan, zich opofferen.
spendere'ccio, agg gemakkeIijk uit te geven;
verkwistEnd.
spendi'bIJe, agg gangbaar.
spendltore, m spijsmeester, bottelier; verkwister.
spendolare, vi bengelell, 8lingeren.
spengere, I vi blusschen, uitblazen, uitdooyen; lesschen (dorst); delgen (schuld);
aanmaken (meel, deeg); blU3~ch'n (kalk);
dooden; II ~rsi, vr uitgaan (licht, vuur);
uits terven (geslach t).
spengi'bIJe, agg bluschbaar, te blusschen; te
delgen.
spengimento, m uitblussching, uitdooving;
onderdrukking, dooding (van zinnelijke
lusten).
spennacchiare, I vt plukken (ook fig); II
~rsi, vr veeren verliezen.
spennacchlera, f spenna'cchio, m vcderbos,
pluim.
spennare, I vi plukken, de veeren uittrekken;
II vr ~rsi, de veeren verliezell, ruien.
spennellata, f stevige, zware penseelstreek.
spennocchia, f gal (aan paardepoot).
spensierata'gglne, spensieratezza, f zorgeloosheid, gcdachteloosh~id.
spensieratamente, avv spensierato, agg zorgeloos, gedachteloos, loszinnig, lichtzinnig.
spento, p pass (v. spengere) & agg uitgegaan,
uitgedoofd, uitgebrand (vuur); uitgestorYen (geslacht); broodmager; eseeca sp~nta,
zij ;s )109 rpa~cr ~!$ ",en talhout,

spenzolare
spenzolare, I vi & "-1'51, vr hangen, slingeren, bengelen, zweven; II vt ophangen;
laten slingeren, laten hangen_
spenzolone, 5penzoloni, avv hangend, slingerend, bengelend.
spepa, I F wijsneuzig meisje.
spera, f (hemel)bol, sfeer; (kleine) spiegel;
lig spiegelbeeld; eenvoudige, rond geslepen diamant; ..t. achter aan het schip
sleepende ballast; drijfanker; la ~ del sale,
de zonneschijf.
spera'blle, agg te hopen, hopelijk.
speranza, I hoop, verwachting; waarschijnlijkheid, uitzicht; giot·ane di belle speranze,
veelbelovend jongmensch; ~ di vetro,
zwakke, bedrieglijke hoop; e' e ~ ehe.•• ,
er is uitzicht, 't is te verwachten dat ... ;
essere la ,..., di qd, iemands hoop zijn; zie
eantare.
speranzare, lit doen hopen, hoop geven.
speranzoso, agg vol verwachting, hoopvcl.
I sperare, lilt hopen, verwachten, gelooven;
II vi hopen (op, in); meenen, gelooven;
~ ehe non, vreezen; ~ bene, iets gceds
hopen; ,...., male, iets kwaad.~ verwachten,
vreezen; ,..., in Dio, zijn hoop op God stellen; spera malta in quelligliuolo, hij heeft
groote verwachtingen van dien zeon.
2 sperare, vt tegen het Iicht houden.
sperdere, I vt vernietigen, verwoesten, te
gronde richten; zoer{ maken, verliezen;
uiteenjagen verstrcoien; ~ la ereatura,
een miskraam uitlokken; II ~si, VI' zich
verliezen (in de mmigte, tra la lalla); te
gronde gaan, omkomen.
sperdimento, m verstrooiing, versnippering
(v. krachten, kapitaal); miskraam.
sperditore, m verspiller; verwoester.
sperduto, p pass (v. sperdere) & agg verdwaald, verstrooid; afgelegcn.
® spergere, vt zie sperdere.
spergluramento, m meineed.
sperglurare, I vi & -rsl, vr een meineed
doen; giurava e spergiurava, hij zwoer bij
hoog en bij laag; II vt afzweren.
,
sperglurato, agg door valschen eed bekrachtigd, valsch.
spergluratore, m ~trice, I meineedige.
spergluro, 1m meineed; meineedigt; II agg
meineedig.
spericolarsi, vr schrikachtig, vreesachtig
zijn, gauw bang worden.
spericolato, a.gg bang, angstig, vreesachtig;
ook: waaghalzerig, vermetel.
spericolone, m ban~erd, lafaard.
sperlenza, 1 ondervinding.
sperlmentale, agg sperlmentalmente, avv
proefondervindelijk, experimenteel.
sperimentare, I vt de proef nemen met 01
van; op de proef stellen, beproeven; aanwenden (aile middelen, tutti i mezzi); l'ho
,perimentato onesto, ik heb hem beproefd

spessire
en eerlijk bevonden; II vi proeven nemen;
III ,...",.si, vr zich beproeven.
sperlmentato, p pass (v. sperimentare) & agg
beproefd, ervaren.
sperlmentatore, m proefnemer.
sperlmento, m zie esperimento.
sperma, m dierlijk zaad, sperma.
spermaceti, m spermaceti, walschot.
spermatoztli, m pI spermatozolden, zaaddiertjes.
® spernere, vt zie disprezzare.
sperone, m zie $prone.
speronella, f !t kleefkruid.
sperperamento, m verspilling, verkwisting;
verstrooiing, verwoesting.
sperperare, vt verspillen, verkwisten, verwoesten, vernietigen.
sperpero, m verspilling, velkwisting.
sperpetua, f ong£iuk, tegenspoedj pech.
sperso, p pass v. sperdere.
sperticato, agg bui tengewoon lang; overdreven; albero lu"go,...." hoogopge~choten
boom; uomo "', vreemd, ongemanien\
mensch.
sperio, agg zie esperto.
sperverso, agg zie perverso.
spesa, I uitgavt; koopjq kosten; spese PI
levensonderhoud; 1'1 gerechtskosten; buana ~, voordeelig koopj(; eattiva ~,
slecht koopj'; Iraneo di spese, $ zander
kosten; male spese, PI onnutte uitgavenj
condannare nelle spese, in de kosten veloerdeelen; e Piu la ~ ehe l'impresa, het
sop is de kool niet waard, het maakt de
kosten niet goed; lar la spesa, naar de
markt gaan, inkoopen deen; far buone
spese a qd, iem. goed onderhouden, voeden; Irancar (of porlare) la ~, de moeite
waard zijn, !vonen; lavorare per Ie spese,
aileen voor kost en inwoning werken;
passare Ie spese a uno, voor iemands onderpoud zorgen; perdere l'olio e Ie spese,
't geld en de moeite erbij inschieten, zich
voor niets aftobben; stare aile spese
d'altrui, op een anders kosten leven; a
proprie spese, op eigen kosten; tot zijn
eigen schade, nadeel.
spesare, vt voeden, onderhouden; vrijhouden
speserella, spesetta, f kleine ui tgave.
speso, p pass v. spendere.
spessamente, avv dikwijls; dicht.
spessare, I vt verdichten, condenseeren; II
vi zich dikwijls herhalen.
spesseggiamento, m veelvuldige herhaling.
spesseggiare, I vi dikwijls voorkomen, veelvuldig worden; II vt dikwijls doen, herhalen.
spessezza, f dichtheid, gedrongenheid; veelvuldigheid.
spesslre, vi & -nl, VI' zich verdikken, dik
worden (vloeistoffen door 't koken).

spesso
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spesso,· I agg dicht; gearongen, opeengehoopt; spesse volte, dikwijls, meermalen;
II avv dikwijls; ,..., ,..., of ,....., e volentieri
zeer dikwijls.
'
spessore, m dichtheid; dikte.
spetrare, vt ontharden, week maken, verweeken.
spetta'bile, agg achtenswaardig, geacht;
hooggeacht (in brieven).
spettabilltit, I achtenswaardigh~id, eerbiedwaardigheid.
spetta'colo, m schouwspel, voorstelling;
tooneelvoorstelling;
toon",elstuk;
jig
schouwspel, tooneel, aanblik; 10 ,....., comincia aile otte, de voorstelling begint om 8
uur; ehe,.....,/ euno ,...,/, wat een afgrijzelijke
aanblikl wat een afschuwelijk schouwspell
spettacolosamente, avv spettacoloso, agg opzienbarend, in 't oog vallend, opvallend
(groot, mooi &).
spettanla, I bevoegdheid, competentie, ressort.
spettare, vi toekomen, tot de bevoegdheid,
het ressort behooren van; aangaan, betreffen.
spettatore, m ---trice, I toeschouwer, -ster;
ooggetuige.
spettegolare,· vi een kletskous zijn, kletsen.
spettinare, vtin wanorde brengen (het haar).
spettorarsi, spettorezzarsi, vr zich de borst
ontblooten.
spettrale, agg spectraal-, 't sJ:ectrum betreffende; spookachtig; analisi ,....." spectraalanalyse.
spettro, m spook, spooksel, geest; spectrum
(natuurk.).
spettroscopio, m spectroscoop.
speziala. 1 apothekeres; apothekersvrouw.
speziale, I m apotheker; II agg zie speciale.
spezie, 1 PI specerijen; kruiden; poederkanee!.
spezieria, f apotheek; drogisterij; spezi~rie,
PI kl1'liden, specerijen; drogerijen.
spezla'bile, agg breekbaar.
spezzamento, m het breken, stukslaan.
spelzare, I vt breken, stukslaan; wisselen
(een geldstuk); ,....., Ie catene, de ketenen
verbreken; ,....., una lancia, een lans breken
(voor); ,....., la nebbia, den nevel verscheuren; ~ il nodo, den knoop doorhakken;,.....,
la testa ad alcuno, iem. lastig vallen; 11
,..."si, vr breken, in stukken vallen.
spezzata, alia ,....." broks-, stuksgewijze; in
kleine troepjes. te hooi en te gras.
spezzatamente, avv zie alia spellzata.
spezzato, p pass (v. spellllare) & agg gebroken;
afgebroken, hortend; uit verschillende
deelen bestaande; onvolledig; moneta
spezzata, pasmunt, klein geld; terre spez!/late, pi verbrokkelde landerijen.
Ipezzatore, m breker, stukhakker.

spianto

spezzatura, 1 het stukslaan, breken, uiteenrukken, verwoesten; brokstuk.
spezzettare, vt in stukken breken 01 snijden,
verbrokkelen.
spia, 1 X spion, verspieder; politiespion;
verklikker; fig wenk, teeken; aanwijzing;
kijkgat, kijkraampje (in celdeur); aver,.....,
d'una cosa, de lucht van iets hebben; lar
la"""', spionneeren; bespieden; verklikken.
spiacelcare, vt plattrappen, vertrappen, onder den voet trappen.
spiaccicato, agg piatgedrukt, plat. [naam.
spiacente, p pres (spiacere) & agg onaangespiacere, vi mishagen, niet bevallen.
spiace'vole, agg onaangenaam.
spiacevolezza, j onaangenaamheid.
spiacevolmente, avv onaangenaam.
spia'ggia, I strand; ,..., aperta, vlak strand
(zonder haven).
spiamento, m spionnage, bespieding.
spiana, I schaaf.
spianare, I vteffen, glad, gelijk maken; gladstrijken; gladschaven; lig verklaren, ophelderen, uiteenzetten; met den grond
gelijk maken, sloopen; verwoesten; aanleggen (het geweer); ,..., Ie costure, de
naden gladstrijken; jig afranselen (iem.
ad alcuno);,....., qe sopra un' altra cosa, iets
plat op cen and.·r voorwerp ltggen; ,...,
Ta voce, I de stem breed uitzetten; II vi
recht staan (meubels); effen, gelijk zijn;
qui la strada spiana, hier is de weg eifen,
vlak; III """'rsi, vr zich verspreiden, uitvloeien (vloeistoi).
.
sphnata, I esplanade, voorplein; verboden,
onbebouwde kring (om vesting), glacis;
gelijkheid, effen oppervlak; plateau.
spianato, I p pass (v. spianare) & agg eifen,
vlak, glad, gelijk gestreken; II sost m
esplanade.
spianato'ia, 1 tafel om deeg te rollen.
spianato'io, m mangelrol, pletrol. deegrol;
persplank; slijphout voor steenen.
spianatura, I 't eifen, plat, gelijkmaken;
verkiaring, uiteenzetting.
spiano, m zie sp·ianatura; a tuteo ,.....,. voortdurend, zonder ophouden; spendere a
tuteo ,..." maar raak uitgeven.
spiantamento, m ontworteling; slooping;
verwoesting.
spiantare, I vt ontwortelen, rooien, ui troeien;
met den grond gelijk maken. sloopen,
verwoesten; lig te gronde rich ten; """-' un
palo, een paal uit den grond trekken; II
"""'rsi, vr zich te gronde richten; in groote
ellende geraken.
spiantato, p pass (v. spiantare) & agg geheel verarmd; geruineerd, aan lager wa!.
splantatore, m rooier; verwoester; groote
schoffel.
spianto, m verwo~sting, vernietiging, verdelging, uitroeiing; ondergang.
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splare, vt bespieden, spionnecren; X ver- spiede, splMo, m braadspit; everspeer,
kennen.

jachtspies.

splattellare, vt F ronduit ziju mecning zeg- spiega'bile, agg verklaarbaar.
gen.
splegamento, m ontvouwing, ontplooiing;
X ontwikkeling; verklaring, ophe1dering,
splattellata, alia "', of splattellatamente, avv
openhartig, rouduit, roudweg.

ui teenzetting.

splazzata, f leege, open plaats; onbegroeide, spiegare, I vt ontplooicn, olltvouwen, openopeu plek in bosch &; kale plek (op 't
hoofd).
spica, f angel (v. degeu); T korenaarverband.
splcaceltlca, f ~ valeriaan; Celticchc nardus.
splccace, agg gemakkelijk van de pit loslatend (perzik).
splccare, I vt losmaken; afhalen; afhaken;
plukken; ~ il boUore, beginnen te koken;
,...., un saIto, een sprong d )en; II -rsi, vr
gemakkelijk loslaten (v. d. pit); losgaan;
II vi goed uitkomen; in 't oog vall en; gunstig afsteken, uitsteken (boven).
splccatamente, avv duidelijk; goed uitkomend.
splccato, p pass (v. spiccare) & agg duidelijk,
goed uitkomend, op den voorgrond tredend, geprononceerd.
spl'cchlo, m schijfje, stukje (v. e. vrucht);
~ rok (van ui, bloembol &); punt v. e.
driesteek; '" di noce, halve noot; - di
paese, stukje land; '" di petto, borststuk
(v. slachtvee); a spicchi, in stukjes, in
schijfjes.
I spicciare,
vi ui tstroomen, uitvloeien
(bloed uit wonden); uitrafelcn.
2 spicciare, I vt spoedig afschepen, vlug wegzcnden; spoedig helpen, te woord staan;
II -rsi, vr zich spoeden, zich haasten;
spicciati! haast u wat!
spicciativo, agg bespoedigend, vI ug, afdoend.
spiccicare, I vt losmaken, losrukken, uit elk.
nemen; scheiden, uiteendrijven (personen);
non saper '" una parola, geen duidelijk,
verstaanbaar woord kunnen uitbrengen;
II -rsi, vr losgaan, loslaten; "'rsi da qd,
zich iem. van den hals schuiven.
spl'cclo, agg bespoedigend, vlug, snel; voortvarend; andar per Ie spiccie, kort en bondig zijn; quest' e la pia spiccia, di t is de
vlugste manier, de kortste weg.
splcclo\ame, m hoop klein geld.
splcclo\are, vt in kleingeld omzetten.
splcciolata, alia", of spicciolatamente, avv
~n voor ~n, afzonderlijk.
spi'cciolo, I (aggj moneta spicciola, klein geld,
pasmunt; prete "', lagere gecstelijke, gewoon priester; II sPiccioli, m PI klein geld.
spicco, m opvallend uiterlijk; goed uitkomen, afstEken.
splcllegio, m 't arenlezen; fig bloemlezing;
verzameling spreuken &.
spicinare, vt klein maken, vermorselen, in
stukken houwen.
spidocchiare, vt ontluizen, luizcn.

vouwen, uitspreiden; X deployeeren, in
slagorde ontwikkelen; fig verklaren, uitleggcn, ophelderen; bewijzeu, toonen,
aan den dag leggen; '" un enimma, een
raadsel oplossen; ~ la tovaglia, het tafellakeu uitspreiden; - Ie vele, .t de zeilen
losmaken, zeilklaar maken; II ~rsi, vr
zich verklaren, zich duidelijk uitdrukken;
mi spiego, ik bedocl; dat wil zeggen.
spiegatamente, avv uitdrukkelijk; duidelijk.
spiegato, p pass (v. spiegare) & agg ontplooid, ontvouwd; a penne spiegate, met
uitgespreide vleugels; a voce spiegata, met
duidelijke volle stem.
spiegatore, m ~trice, f vcrklaarder, uitlegger; -ster.
spiegatura, f het uitvouwcn, ontvouwen;
ontplooiing; het glad zijn; zie spiegazione
& dicitura.
splegazione, f vcrklaring, uitlegging; vcrtaling (uit een vreemde taal); oplossing
(v. e. raadsel).
spiegazzare, vt ineenfrommelcn.
spieggiare, vt uitvorschen, uitspionneeren.
spieghe'vo\e,agg ontvouwbaar, ontplooibaar,
te ontwikkelen.
spietatamente, avv spietato, agg onmeedoogend, onbarmhartig; F vreeselijk, reusachtig, verschrikkelijk.
spietrare, vt zie spetrare.
spifferare, I vt oververtcllen, rondbazuinen;
improviseeren; II vi blazen; tochten.
spl'ffero, m tocht (in kamrs &).
spiga, f ~ aar; raccog/ier Ie spighe, de aren
lezEn; a ~, in aarvorm; mattonato a "'-', ,.c.,.
vischgraatverband.
spigaceItlca, f ~ zic spicaceltica.
spiganardi, ",do, m ~ Indische nardus,
Indische spijk.
spigare, vi in de aren schieten (koren).
spighetta, f aartje; oplegsel, belegsel in aarvorm.
spigionarsi, vi onverhuurd zijn; vrijkomcn
(v. e. woning).
spigionato, aggleegstaand, onverhuurd(huis).
spigliatamente, avv vlug, behendig.
spigliatezza, f vlugheid, behendigheid; handigheid; ongedwongenheid.
spigliato, agg vlug, behendig; handig.
spigo, m ~ lavendel, spijk; essenza di "',
lavendelolie.
spigolare, vt aren lezen; nalezen; ~ esempi,
voorbeelden bijeenzoeken.
spigolatore, m ",trice, t arenlezer, -leesstcr;
fig bloemlezer.
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splgo\atura, t nalezing der aren; fig bloemioezing, allerlei.
splgolistro, m ~stra, 1 huichelaar, schijnheilige; pedant, muggenzifter.
spl'go\o, m hoek, scherpe rand, kant; RK
ijzeren richel met punt om wijkaarsen op
t2 steken.
spigoso, agg met aren bezet, arendragend.
splgrire, vi ~rsl, vr de luiheid afschuddcn.
spilla, t doekspeld, dasspeld.
spilla'ncola, ! SJ pos.
spillare, I vt een vat aanstcken; lig ui thooren; aftroggelen (geld); II vi overloopen
splIIa'tlco, m speldegeld.
[(water).
spllletto, m speldje; dasspeld.
splIIo, m speld; borst-, dasspeld; tapboor,
zwikboor; tapgat; fijne waterstraal; un
capo di ~, een speldeknop, een kleinigheid.
splIIone, m groote doekspelcl, brodIe, dasspeld; sPilloni, pi soort vermicelli.
splIIuzzlcare, vt knabbclen, een weinig eten;
lig maar een zeer klein winstje maken.
splllu'zzlco, m klein beetje, stuk; a ~, bij
stukjes en beetjes, langzamerhand; met
mocite.
spilorcerla, t gierigheicl, vrekkigheicl.
spllo'rcio, I agg gierig, vrekkig; II sost m
gierigaard, vrck.
spilungone, m lange slungel, boonenstaak.
spina, 1 doorn, stckel; clOOTIlstruik; fig
groote, diepe smart; angel (v. insecten);
vischgraat; ~ afvloeigat (in smeItoven);
tapgat; ~ doorslag, spil, priem; ~ alba
~ kalketrip; ~ bianca, ~ meidoorn; ~
cervina, ~ wegecloorn; corona di spine,
doornenkroon; ~ dorsale, ruggegraat;
tessuto a

r

~,

gekepcrde stof;..-.. ventosa,

winddoorn; essere, stare sulle spine,
op heete kolen zitten; zie rosa.
spinaci, m pi ~ spinazie.
spina'io, m cloornbosehje.
spinale, (agg) midollo ~, ruggcmerg.
splnapesce, in: a ~, avv gckeperd; met
vischgraatsteek;.6. met vischgraatverband.
spincionare, vi slaan (v. vinken).
spincione, m 3t lokvink.
spinella, 1 hazenhak (v. paard).
spinello, m SJ stekelbaars; spinel, bleekloode robijn.
spineto, m doornboschje; doornhaag.
spinetta, f doorntje; f spinet; soort zijden
boordseI.
spingare, vi trappelen.
spi'ngere, I vt voortstooten; voortduwen;
stooten, duwen; fig aansporen, aandrijyen; ~ l'audacia al punto di ... , de stoutmozdigheid zoo ver drijven dat...; II ~rsi,
vr zich vooruitdringen, cloordringen;
~rsi in mezzo, zich er tusschen dringen.
splnglmento, m 't opdringen, duwen; lig
aansporing.
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splnite, t T ruggemergsontsteking.
spino, I m doorn, stekel; doomstruik; ~
bianco, ~ meidoorn; II agg cloom-, stekelpero ~, ~ muscatelperenboom; porco
~, h stekelvarken; uva spina, ~ kruisbes.
splnone, m keper, gekeperde stof.
spinoslta, f stekdigheid; fig moeiIijkhcid.
spinoso, I agg doornig, stekelig, doom-; fig
m03iIijk, lastig; kregel, kittcIoorig; II sost
m h egel.
splnta, f 't voortduwen; stoot, duw; fig aanclrijving, prikkel; ~ delle volte, doorbuiging dcr gewelvcn; a lorza di spinte,
slechts cloor voortdurend aandrijven.
splnte 0 sponte, goedschiks 01 kwaaclschiks.
spiombare, I vt het lood losmaken; lig tegen
clen grond werpen; II vi zeer zwaar zijn.
spiombinare, vt looden, peilcn; met den 100den kogel reinigen (secreetbuizen).
spiona'ggio, m spionnage; bespieding.
spione, m spion.
spiovere, vi ophouden met regenen; afvloeien, omlaag stroomen (naar een clal);
afvaIIen, necrgolven (haar).
spiovuto, p pass (v. spiovere) & agg capelli
sPiovuti, pi fraai golvende, afvaIIcnde
haren; essere ,....." op, geclaan zijn.
spippo\are, vt afristen, afplukken; ontkorrelen; fig vrijuit spreken, zonder omwcgen
verteIIen; improviseeren.
spira, f schroeflijn; spiraal; wencling, schrocfgang; kronkeIing; a ~, spiraalvormig.
splra'blle, agg in te ademen; lig vrij.
splra'gllo, m luchtgat, trekgat; Iichtgat;
scheur, reet; lichtstraal; schijnsel (clat
door een reet clringt); spoor, aanduiding.
spirale, I agg spiraalvormig; II sos! m spiraal;
spiraalveer.
spiralmente, avv spiraalvormig.
spirante, p pres (v. spirare) & agg waaiend;
afloopend, vervallencl; stervcnd; nel mese
~, in de loopende maand.
spirare. I vt uitademen, uitblazen; uitdrukken, tot uitdrukking brengen, zeggen; inboezemen, inspireeren; II vi ademen,
waaien; uitclampen, opstijgen; zich openbaren, doen kermen; sterven, clen aclem
uitblazen; afloopen, vervallen (tennijn);
actemen, leven; levend schijnen (een
beeld); spirarci, iets vurig verlangen, begeeren; met begeerige oogen aanzien; non
spira alito di vento, er is, er waai t niet het
minste windje; da questa logna spira un
gran puzza, uit dat riool stijgt een h, v'ge
stank op.
spirazlone, 1 het waaien, ademen; ingeving,
bezieIing; inboezeming.
splritale, agg geestelijk.
spiritare, vi (van den duivel) bezeten zijn;
zich als een bezetene aansteIIen; ~ dalla
fame, bijna sterven van honger; ~ dal
/reddo, van koude rillen.
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splrltato, I P pass (v. spiritare) & agg van
den duivel bezeten; lig fanatiek, dweepziek; door schrik, vrees bevangen; II
sost m bezetene.
spiristismo, m (Pi: ~sti) spiritisme.
splrltista, m '(Pl: ~sti) spiritist.
spl'rlto, m adem, ademtocht; windje;
geest; schim, spook; ziel; gemocd; zucht;
gevocl; tegenwoordigheid van geest,
moed; levendigheid, vuur; geestigheid,
gevatheid; zin, beteekenis; (Gram) spiritus: aspiratieteeken; spiritus, zuivere alcohol; bello ~, geestig man; fraai vernuft; ~ lorte, sterke geest, vrijgecst; vrijdenker; spiriti celesti, pI hemelsche geesten; ~ di contradizione, geest van tegenspraak; ~ lolletlo, wildzang, woelwater;
~ di gelosia, ijverzucht; spiriti immondi
(of delle tmebre), pI h2lsche, onreine geEstcn, dui vel en; ~ delle leggi, de geest der
wet; da mali spiriti tormentato, door booze
gees ten gekweld; ~ e materia, geest en
stof; ~ di pl:eta, di umanita, gevoel van
medelijden, van menschelijkheid; 10 Spirito Santo, de H. Geest; ~ di vino, wijngeest; 10 ~ vitale, de levensgeest; assistere
in ispirito a... , in den geest tcgcnwoordig
zijn bij ... ; aver poco ~, niet veel moed,
durf hebben; campare (of vivere) di ~
santo, van niets, van de lucht leven;
coltivare 10 ~ con buone letlure, den geest
door goede Iectuur voeden; in quella casa
ci son gli spiriti, het spookt in dat huis;
far dello ~, geestig zijn; rendere 10 ~, den
geest geven, sterven; la lettera uccide, 10
~ vivifica, de letter doodt, maar de geest
maakt levend.
spiritosa'gglne, t geestigdoenerij, misplaatste geestighcid.
spiritosamente, avv geestig; levendig, gevat.
splritoso, agg geestig, gevat; geestrijk, vurig
(drank).
spirltuale, I agg geestelijkO, onstoffelijk; kerkelijk; vroom, godsdienstig; armi spirituali, PI geestelijke wapcns; ligliuolo ~,
pctekind; letlttre spirituali, pI godsdienstige lectuur; padre ~, biechtvader; opere
spirituali di misericordia, pi vrome werken
van barmhartigheid; II sost m 't geestelijke; zielzorg.
splrltualismo, m spiritualisme.
splrltualista, m (PI: ~sti) spiritualist
splrltuallta, t onstoffelijkheid, geestelijkheid; innerlijk godsdienstig leven.
splrltua\lzzare, vt vergeestelijken.
spiritual mente, avv geestelijk, in den geest.
0splro,m tochtje, windje; adem; ziel; geestesstem; l'eterno ~, de adem Gods; la voce
della Spiro, de stem van den H. Geest.
o splrtale, agg zie spirituale.
spittinare, vi kweelen, tjilpen (v. roodborstjes).

spoglio

splumacclare, vt opschudden (kussens &).
splzzlcare, vt zie sPilluzzicare.
splzzicatura, t vuile afdruk, vuile letter.
spl'zzlco, a ~, avv langzaam, met mocitc;
bij stukjes en beetjes.
splancnologla, t ingewandsleer.
splendente, agg splendentemente, avv schitterend, prachtig; stralend.
spJendere, vi schitteren, stralen; glanzen.
splendldamente, avv luisterrijk, schitterend,
prachtig, grootsch.
splendldezza, I glans, luister; prachtlievendheid.
sp!imdldo, agg luisterrijk, prachtig; schitterend; prachtlievend.
splendore, m glans, schittering; luister,
roem; heerlijkheid; pracht; prac!lt1ievcndheid.
spUme, m milt; T miltziekte; spleen.
splenetico, I agg l' miltzuchtig; II sost ttl l'
miltlijder.
splenlte, I T miltontsteking.
spllcchla, I hoogmoed, trots, opgeblazenheid.
spocchlata, t snoeverij, grootdoenerij.
spocchioso, I agg trotsch, opgeblazen; zelfgeno~gzaam; II sost m opgeblazen, zelfgenoegzaam persoon.
spodestare, spotestare, I vt van de macht, de
heerschappij berooven; afzetten (vorsten); II ~rsi, vr afstand doen (van de
heerschappij, van een bezit).
spoetizzare, vt van den dichterlijken glans
berooven.
spllglia, t afgestroopte, afgeworpen huid;
vel; schil (v. knolgewas); uitgerold macaronideeg; kleeren; spoglie, pi krijgsbuit;
~ mortale, sterfelijk hulsel; zie opimo.
spogliamento, m het uitkleeden, berooven;
uitpluuderen.
spogliare, I vt uittrekken, uitkleeden; ontkleeden, ontblooten; bercoven; ontnemen
(de macht, een recht); uitplunderen. uitschudden; kaalplukken (bij 't spell; ~
I'abito d'un ardine, het ordesgewaad aflcggen; ~ i libri, de rekeningen uitschrijyen; ~ una veste, epn japon uittrekken;
II ~rsi, vr zich uit-, ontkleeden; veryellen (dieren); de bladeren laten vallen;
klaren, helder worden (wijn); zich ontdoen (v. e. bezitting), afstand doen, afleggen.
spogliato'lo, 1n kleedkamer; jassenkamer
optrekje.
spogllatore, m kleedingbewaarder in hospi
taal; plunderaar, dief; bloemlezer.
spogliatura, f zie spogliamento.
spoglio, m het uitkleeden; berooving; bloemlezing; 't verzamelcn van uittreksels uit
schrijvers (voor een woordenboek); bak
met uitknipsels uit kranten &; zie ook
spoglia & preda; spogli, pi gereedschap-
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pen; huisraad; afgedankt kleedingstuk;
,...., dei voti. het openen der stembriefjes.
telling der stemmen; jar 10 "'. $ de rekeningen uitschrijven; II agg ® ontkleed;
beroofd; afgezet.
spola, j (wevers)schuitie.
spoletta, f X ontstekingsbuis (v. projectiel).
spoletto, m weversspoel.
spolitieare, vi politiseeren.
spollonare, I vt de onnutte scheuten (v. d.
wijn~tok) wegsnijden; II vi nieuwe scheuten aanzetten.
spolmonarsl, vr zich de longen moe schreeuwen, 01 loopen.
spolpare, I vt cntvl"ezen, afknagen; fig uitzuigen, plukken; uitmergelen; II ,...",.si, vr
zich laten plukken. uitkleeden, aUes verliezen.
spolpato, p pass (v. spolpare) & agg beroofd,
uitgeklecd, ontbloot; uitgeteerd, uitgemergeld (grond); matto "'. gek in folio.
spolpo, agg magl'r, uitgeteerd; cotto ,...." stomdronken; .tisico "', gehed uitgcteerd
teringlij der.
spoltrire, vt zie spoltronire.
spoltronire, I vt van de luiheid genezen; II
"'Tsi, vr zijn luiheid afleeren, vlot worden.
spolverare, I vt afstoffen, stoffen; lig snel en
gulzig eten, schrokken; alles meenemen,
stelen; doorsnuffelen (een kamer); ,...., a
uno il gobbo, iem. den mantel uitkloppen,
afranselen; II vi stuiven; stoffig zijn; verstuivcn, verpoederen.
spolverata, 1 afstoffing; dare una "', afstoffen.
spolveratura, j het stoffen, afstoffen.
spolverina, j stofjas, stofmantcl.
spolverino, m wolk van fijne waterdecltjcs
boven een waterval of boven tegen de
kust slaande golven.
spolverio, m 't stuiven, sto£; s~ofwolk.
spolverizzare, I vt tot stof makcn; verpocderen; betrooien (met suiker), bepoederen;
(Pitt) ponsen; II "'rsi, vr verstuiven, verpoederen, tot poeder gewreven worden.
sjlolverizzo, m ponszakje; zie spolvero.
spo'ivero, m't fijnmalen; stuifmeel; (Pitt)
houtskoclpoeder voor 't ponsen van teekeningen; ponsblad. doorgeprikte teekening; cantante di "', middelmatig zanger
die veel effect maakt; cose di "'. effeetmakende dingen; essere di "', in 't oog
vall en. opzien baren.
sponda, j rand. kant; leuning, borstwering.
oevermuur; oever. kU5t; J,. losplaats. loswal; la '" del letto, de rand van het bed.
sponda'ggio, m J,. kaai-. losgeld.
spondeo, m spondeus: versvoet van twee
lange lettergrepen.
sponderuola, j lij<;tschaaf. randschaaf.
spondilo, m wervel. rugwervcl.
spongiforme, agg spoll3achtig.

sportello

sponglositA, t sponsaehtigheid.
spongioso, agg ~ponsig. sponsachtig.
sponsale, I agg huwelijks-; II (sost m) sponsali.
pi huwelijk. huwelijksinzegening; bruiloft.
spontaneamente, avv spontaan. uit eigen
beweging; van zelf.
spontaneitA, j spontanelteit.
sponta'neo, agg spontaan. uit eigen beweging; vrijwillig; van zeJf ontstaan; generazione spontanea. 5pentane generatie. 't
ontstaan van levende wezen uit levenlooze stof; mota "', onwillekeurige beweging.
sponte, avv in: 0 spinte 0 ,...,.,. willens of onwillms.
spopolare, I vt ontvolken; c' e il predicatore
del Duomo ehe spopola, de predik( r in
den Dom doet de huizen leegloopen; II
"'rsi. vr ontvolkt. verlaten worden; III vi
leeg worden (huizen).
spoppare, vt spenen.
spora, j !j: spore (v. varen5 &).
Sporadi. j pi Sporadische eilanden, Sporaden.
spora'dlco, agg sporadisch. verstrooid.
slechts hier en daar vocrkomend.
spora'ngio, m !j: sporenhouder.
sporeamente, avv vuil. gemeen.
sporcare, I vt bevuilen. bezoedelen; jig onteeren, schenden; II ",Ysi, vr zich bevuilen.
vuil maken.
sporchezza, sporcl'zia, t vuilheid; vuil; gemeenheid. ontuchtigheid.
sporeo, agg vuil. smerig. ontuchtig. gemeen;
jarle sporche. zich gemeen, liederlijk gcdragen.
sporgente, agg vooruitstekend. overhangend;
jianchi sporgenti. pi uitstekende heupen.
sporgimza, 1 't uitsteken; vocrui tspringcnd
gedeeJtc; uitwas.
sporgere, I vi uitsteken. vocruitspringen;
II vt vooruitsteken ('t hoofd). uitstrekken
(de armen); aanreiken. voorhouden; '"
querela. een aanklacht indienen; III
"'rsi. vr uit het venster, over een balustrade leunen. hangen; zich uitstrekken.
sporglmento, m zie sporgenza.
sporre, vt zie esporre.
sport,m sport.
sparta, j hengselmand; cappello a ~. vrouwenhoed met zeer breeden rand; guadagnare. rubare sulla "', bij 't inkoopen 5telen. te vee! in rekening brengen (dienstboden).
sportella, j kJeine hengselmand.
sportellino, m deurtje; rij tui gvcnstcr; 10ketje.
sport~1I0, m deurtje; poortje; klein deurtje
in ?oortdeur; portier. rijtuigdeur; loket;
schuifraampje. kijkraampje; vleugel van
deur of venster; paneel (v. kast); gulp (v.
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brock); stafe a -, de deur maar half Open
hebben (winkels op feestdagen); F aan
een oog blind zijn,
sportivo, agg sportief.
sporto, I merker, vooruitspringend venstcr;
uitgebouwd venster; II p pass van sporgere & a gg uitgestrekt.
Sportula, I 1'! gerechtskosten, notariskosten,
sposa, f jonggehuwde vrouw, echtgenoote;
verloofde; vrouw, vrouwtje (als aanspreektitel); ~ di Dio of di Cristo, de
bruid Gods 01 van Christus: de kerk; "'-' di
Gesil Cristo, bruid van Christus, non; "'-'
monaca, meisje dat op 't punt staat non
te worden; venga qua "'-', kom eens hier
vrouwtje.
sposaJi'zio, m huwelijksinzegening, brUlloft.
sposare, I vt huwen, trouwen; uithuwelijken,
tot vrouw geven; "'-' qc, zich iets eigen
maken; ~ una chiesa, plechtig in een
prebende geinstalleerd worden; it vescovo
Ii ha sposati, de bisschop hecft hun huwelijk ingezegend; II vi trouwen; III ~rsi, vr
(met iemand) trouwen; si sposano, zij
gaan trouwen; ...---rsi a una cosa, zich iets
eigen maken, i.ets aanwennen, aannemen
(een gewoonte); ~rsi di una cosa, iets
voor waar aannemen, als waar voorsposatore, m vrijer, hofmaker.
[stellen.
sposetta, 1 net, lief vrouwtje.
sposino, m nette bruidegom; > oude man
die weer trouwt.
spositlvo, agg zb espositivo.
sposo, m verloofde, bruidegom; jonggehuwde man, echtgenoot; (promessi) sposi, pi
verloofden; sono stalo come uno ~, ik was
er zeer gelukkig mee, zeer mee in mijn
schik.
spossamento, m gevoeJ van zwakte; uitputting.
spossare, I vt uitputten, afmatten, verzwakken; II ~rsi, vr zieh uitputten, krachteloos worden.
spossatezza, I uitputting, afgemathcid;
zwakte; ~ d'alleUi, zwakke, matte gevoelens.
spossato, p pass (v. spossare) & agg afgemat,
krachteloos, zwak, mat.
SpJSieSSare, vt van het bezit berooven,
spostamento, m verlegging, verplaatsing;
ornzetting (van de stemmen in een muziekstuk); ~ dell' ordine sociale, omkeering van de maatschappelijke orde.
spostare, vt verplaatsen, verzetten, verleggen; lig in wanorde, in de war brengen;
benadeelen (in zijn be1angcn); I' omzetten,
transponeeren; "'-' calci, met de hoeven
slaan.
-spostato, p pass (v. spostare) & agg verplaatst, verlegd; ora spostata, ongelegen,
ongewoon uur; uomo ....." aan lager wal
geraakte, gedeclasseerde man.

sprizzare

spostatura, f zie spostamento; misplaatste,
ongepaste uitdrukking 01 daad.
spotestare, vt zie spodestare.
spranga, 1 dwarsbalk, sluitbalk; sIagboom;
grendel; klamp, kram.
sprangare, vt grendelen; met bouten sluiten
(deuren, vensters); F gebroken aardewerk
krammen,
sprangatura, f grendeling, sIuiting (door
bouten, balken); 't krammcn, ketellappen.
spranghetta, f dwarsbout, sluitbout; kleine
kram; lig doffe pijn in 't hoofd, haarpijn.
sprazzo, m het uitspuiten in kleine hoeveelheid met dunne straal; ~ di luce, lichtstraaItje; vlek, stip.
Sprea, f Spree.
sprecamento, m verkwisting, verspilling.
sprecare, vt verkwisten, verspillen, verbrassen; (tijd, kracht) verliezen; e tutto liato
sprecato, 't is alles verloren moeite.
spreco, m verkwisting, verspilling.
sprecone, m ~ona, I verkwister; -ster.
sprege'vole, agg spregevolmente, avv verachtelijk, laag; geringschattend.
spregiare, vt verachten, geringschatten.
spregio, m verachting, minachting; geringschatting.
spregiudicatamente, avv zonder vooroordecl,
vrij van elk vooroordee 1.
spregiudlcato, agg onbevangcn, zonder vooroordeelen.
spremere, vt drukken, persen, uitpersen;
afpersen (geld); ~ Ie lacrime, tranen, afpersen, ontlokken; ....., i limoni, met gevouwen handen bidden.
spremltura, 1 ui tpersing; het uitgeperste
(sap &).
I spresso, zie espresso.
2 spresso voor spremuto, p pass van spremere,
spretarsi, vr den geestelijken stand verla ten.
sprezza'blle, agg verachtelijk.
sprezzamento, m verachting, geringschatting.
sprezzante, agg vcrachtelijk, minachtend.
sprezzare, vt verachten, geringschatten.
sprezzatore, m verachter.
sprezzatura, I verachting, geringschatting,
verwaarloozing.
sprezze'vole, agg verachtelijk.
sprezzo, m verachting,
sprigionamento, m bevrijding, vrijlating (uit
de gevangenis); uitstrooming (v. gassen).
sprigionare, I vt vrijlaten, ui t de gevangenis
laten; II ~rsi, vr uitstroomen (gassen);
losbarsten (stoom).
sprimacciare, vt het bed opschudden.
spri'mere, vt zie esprimere.
sprl'ngare, vi schoppen, spartelen (met de
beenen).
sprlzzare, vt besprenkelen.

sproccatura
sproccatura, t vernageling, wond in 't levende vleesch van de hoef.
sprilcco, m !t: scbeut, loot.
sprofondamento, m instorting, inzinking
(van den grond) , aardafschuiving.
sprofondare, I vi verzinken, in de diepte
zinken, storten; fig te gronde gaan; cke tu
possa _I F loop naar de Mookerbei!; II
vt doen inzakken, inzinken; in de die pte
storten; III '""-'1'si, VI' invallen, inzinken;
fig zich (in iets) verdiepen; la terra ci si
sprofonda sotto i piedi, de grond zakt
onder onze voeten weg.
sprofondato, I p pass (v. sprofondare) & agg
bodemloos, zeer diep; ricco - , onmetelijk
rijk.
sprolilqulo, m lang en vervelend gepraat.
sprolungare, vt zie prolungare.
sprome'ttere, vt een belofte terugnemen.
sprona'la, t spoorprik, spoorslag.
spronare, vt de sporen geven (paard); aansporen; haasten; - Ie scarpe, harder gaan
loopen, zich spoeden.
spronata, f spoorslag, spoorprik; aansporing;
hatclijkheid.
spronato, p pass (v. spronare) & agg gespoord, met sporen aan.
sprone, m spoor; aansporing, prikkel; .J,.
ram, spoor (v. schip); ijsbrek"r, stroombreker; steenen beer; speor v. bloem; !t:
moederkoren; klink, ingezet stuk boven
in hemdsmouw; - di cavaliere, ~ ridderspoor; - del gallo, spoor van haan; dar
di "', de sporen geven; a spron battuto,
spoorslags.
spronella, t spoorraadje.
sproporzlonale, agg onevenredig.
sproporzlonalltli, f onevenredigheid, wanverbouding.
sproporzlonare, vt in wanverhouding brengen.
sproporzlonatamente, avv onevenredig; buitensporig.
sproporzlonato, p pres (v. sproporzionare &
agg) onevenredig, niet in verhouding
staand; buitensporig; niet overeenstemmend.
sproporzlone, f onevenredigheid, wanverbouding; ongelijkheid.
sproposltare, vi domheden zeggen, flaters
begaan, fouten maken.
sproposltatamente, avv sproposltato, agg onredelijk, dom, dwaas, ongerijmd.
spropilslto, m fout, flater, bok; domheid,
dwaasheid, ongerijmdheid; spreekfout,
schrijffout; a "', onbezonnen, onoverlegd;
ongelegen, ontijdig.
sproprlare, I vt onteigenen; (iem.) uit zijn
eigendom ontzetten; II -rsi, VI' van zijn
eigendom afstand doen.
sproprlazlone, I onteigening; afstand van
eigendom.

spuntare
sproprlo, m afstand van eigendom.
sprotetto, agg onbeschermd, onbescbut.
sprovvedere, vt berooven, ontdoen (van),
ontblooten.
sprovvedutamente, avv onvcrhoeds, onvoorziens, plotseling.
sprovveduto, sprovvlsto, agg onvoorbereid,
onvoorzien; ontbloot, beroofd; aUa sprovvista, onverwachts, onverhoeds, onvoorziens.
spruzza'glla, f lichte besprenkeling; stofregen.
spruzzamento, m het besprenkelen.
spruzzare, I vt besprenkelen; bespikkelen,
jaspeeren; II vi motregenen.
spruzzata, f besprenkeling; korte motregen.
spruzzatura, f besprenkeling.
spruzzo, m besprenkeling, fijn straaltjc;
motregen.
spruzzolare, I vi motregenen, stofregenen;
II vi bespren kelen, vochten.
spruzzolato, p pass (v. spruzzolare) & agg
besprenkeld; gestippeld; vol vlekjes (de
huid).
spudoratamente, avv spudorab, agg schaamteloos, onbescbaamd.
spudoratezza, f schaamteloosheid.
spugna, f spons; (pietra di) - , puimsteen; dar
di "', uitwisschen, uitvegen; e una - , hij
is zoo dorstig als een spons.
spugnata, f afwasscbing met een spons; dare
una ,...., met de spons afwasschen, afsponsen.
spugnatura, f afsponsing.
spugnone, m groote spons, rijtuigspons;
sponsteen, sl'ongiet.
spugnoslta, f sponsachtigheid.
spugnoso, agg sponsachtig, sponsig; poreus.
spulare, vt (graan) wannen.
spulclare, vt vlooien; fig een boek napluizen,
uitpluizen.
spulezzare, vi hard wegloopen, zich ui t de
voeten maken.
spulezzo, m pigliare 10 - , het hazenpad kiezen, zich snel uit de voeten maken.
spullre, vt polijsten, doen glanzen; matpolijsten; mat, dof maken (glas).
spullto, agg dof, mat; cristaUi spuliti, pi matglazen rui ten.
spuma, f schuim; '" di mare, meerschuim.
spumante, p pres (v. spumare) & agg schuimend, schuim-; vini spumanti, pi mousseerende wijnen.
spumare, vi schuimen, mousseerCIl.
spumegglare, vi schuimen.
® spu'meo, agg schuimend.
spumositB, f schuimigheid.
spumoso, agg vol schuim, schuimachtig,
schuimend.
spuntare. I vt de punt, de spits afbreken,
afsnijden; stomp maken; afpunten, punten; losmaken; (iem.) van iets afbrengen,

spuntato
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overwinnen, den tegenstand breken; even
aanraken; J,. voorbijvaren, voorbijzeilenj
"- Ta barba, den eersten baard krijgen;
spuntarla, iets moeilijks tot stand brengen; non Ta spunta, hij komt er niet mee
klaar; II ~rsi, vr de punt, de spits verliezen, stomp worden; losgaan; machteloos, krachteloos worden; II vi opgaan;
opduiken, verschijnen, te voorschijn komen; ontkiemen; uitkomenj aUo spuntar
del giorno, bij 't aanbreken van den dag.
spuntato, agg met afgebroken punt, stomp.
spuntatura, t het afpunten, stomp maken;
afsnijdsel; sigarenpuntje; het scheef raken
van den bal (in 't balspel).
[punt.
spuriterbo, m versierde 01 verlakte schoenspuntlno, m Hcrte maaltijd (om 4 uur).
spun to, m zure smaak van wijn; avere,
pigliare 10 - , zuur worden.
spuntonata, t steek met de halve piek; lig
steek (op iemand), hateHjk gezegde.
spuntone, m III sponton, halve piek.
spunzecchlare, vt zie punzecchiare.
spunzonare, vt stooten, duwen geven.
spunzonata, f steek, prik met doom.
spunzone, m groote stekel; groote, scherpe
punt 01 spits; groote scherpe doom.
spuplllare, vt mondig verklaren, ontvoogden; in de wereld brengen.
spurgamento, m reiniging, zuivering; uitwerping, uitloozing van het vuil.
spurgare, I vt reinigen, zuiveren; uitspuwen,
spuwen; II vi sHjm opgeven; III -rsi, vr
sHim opgeven; zich rechtvaardigen, zich
zuiveren (v. e. aanklacht).
spurgazlone, f zie spurgamento.
spurgo, m reiniging, zuivering; opbrenging
van slijm; uitgespuwd sHjm, sputum,
spuwsel; ruiming (v. rioolputten, secreten)j spurghi, PI $ uitschot; oude winkelvoorraad.
spu'rio, agg onecht (kind); valschj coste
spurie, pi valsche ribben.
sputacchlare, vi aanhoudend spuwen.
sputacchlera, f spuwbakje.
sputa'cchlo, m speeksel, spuwselj fluim.
sputapepe, 1 indecl lastertong, giftig wiif.
sputare, I vi spuwen, uitspuwen, uitwerpen;
- in una cosa, iets minachten, verachten,
niet tell€llj '" tondo, een hooge borst opzetten, gewichtig doenj r-rsi neUe mani,
zich in de handen spuwenj zich inspannenj II vt spuwenj uitzweeten (muren)j
wind, tocht doorlaten (vensters)j "- bottoni, hatelijke toespelingen makenj "luoco, vuur en vlam spuwen, zeer vertoornd zijnj _ sentenze, zijn wijsheid
luchten, geleerdheden uitkramenj (prov)
a chi non piace la sputi, wien het niet bevalt, laat het maar staan.
sputasentenze, m indecl wiisneus, eigenwijze
gek, poseur.

sputato, p pass (v. sputare) & agg uitge'
spuwdj bugia pretta e sputata, een uit den
duim gezogen leugenj esser nato e '" a un
allro, precies op iem. gelijkenj e un birbante nato e "-, 't is een doortrapte schelm_
sputatondo, m dikdoEner, opgeblazenmensch.
sputo, m speeksel, spuwselj
sputumj contare, stimare qd quanto uno - , iem. geen
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zier aehten, voor niets tellen.

squacquerare, vi dunne ontlasting, diarrhee
hebbenj f iets in haast, overijld doen.
squacqueratamente, avv onmatig, onfatsoenlijk.

squadernare, vt doorbladeren (een boek) j lig
bewijzen, blootieggen, bekendmaken; '"

un monte di esempi, een menigte voorbeelde aanhalen.

squadra, 1 winkelhaakj equerrej >ls< escouade,
halve sectiej afdeeling; schaarj J,. eskader, smaldeelj a "-, haakschj 1140r di - ,
sehecf, niet haaksehj niet in orde, niet in
den regelj uscir di - , de maat, de perken
te buiten gaan.
squadrare, vt haaksch, vierkant makenj opmeten (met de equerre)j lig met de oogen
meten, van 't hoofd tot de voeten opnemenj r - Te mani, een hoonend, beleedigend gebaar maken.
squadratura, f opmeting met den winkelhaak; 't vierkant maken, quadratuur.
squadrl'glla,1 J,. klein smaldeelj ~ eskaderj
groep v_ vier ruiters (bij 't earrousselrijden, stierengeveeht &), quadrille_
I squadro, m het meten, afpassen met den
winkelhaak; 't opnernen (met de oogen),
aankijken; lavori di _, pi met den winkelhaak uitgevoerde werken (timmeren,
metselen).
2 squadro, m iSJ zed!ngel, schoerhaai.
squadrone, m >ls< eskadron; cavaleriesabel,
pallasj ~ groote winkelhaakj '" volante,
vliegende colonne.
squagllamento, m smelting, vloeibaarwording_
squagllare, I vt doen smelten; vloeibaar maken, tot oplossing brengenj II r-rsi, vr
vervloeien, smelten.
squaJlflcare, vt disqualifieeeren, uitsluiten
v. e. wedrenj niet erkennen.
squallldezza, 1 verwaarloosd, armzalig ui terlijk; treurige, jammerlijke tO€standj llittering.
squa'lIIdo, agg· uitgeteerd; ellendig, armzalig, treurig; verwilderd, verwaarloosd;
somber.
squallore, m uitgeteerdheidj groote ellende,
diepe armoede; dieptreurige toestand.
squalo, m iSJ zedlngel, schoerhaai.
squama, squamma, t sehub (v. visschen,
slangen)j schilfer (v_ metaal)j t. schilletje,
schubje; coraua a squame, schubbenpantser.
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squamare
squamare, squamntllre, I vt afschitferen; II
-rsi, vr afschilferen.
aquammoso, squamoso, agg schilferig;schubbig, geschubd.
Squarelagola, in: a - , avv luidkeels, uit aile
maeht (sehreeuwen).
squarclamento, m 't verscheuren, scheur.
squarclare, I vt verscheuren, aan stukken
scheuren; scheuren; sole cke squarcia Ie
nuvole, zon die de wolken verscheurt; II
-rsi, vr scheuren, opengaan, bersten.
squarciato, p pass (v. squarciare) & agg wijd
open (mond); leelijk, schor, onaangenaam (geluid).
squa'relo, m barst; schram; afgescheurde
lap; uittreksel, fragment (uit een werk);
- nel viso, schram in 't gezicht.
squarquolo, agg vuil, vervallen (van ouderdom); afgeleefd, aftandsch.
squarrato, (agg) voce squarrata, grogstem.
squartamento, m 't vierendeelen.
squartanu'goll, m indecl bluffer, opsnijder.
squartare, vt vierendeelen; in stukken snijden; stukhakken; - 10 zero, zijn berekening zeer ~auwkcurig maken.
squartato'lo, m groot slagersmes.
squartatura, 1 't in vieren snijden; voet
(v. g,slacht vee); ~ verdeeling in kwartieren.
squarto, m vierendeeling (doodstraf); gekloofd hout, houtblok.
squartueelare, vt wijn in 't klein verkoopen.
squassamento, m het schudden; ontro2ring,
schok.
squassare, vt (hevig) sehudden.
squasso, m hevige stoot, sehok.
squattrlnare, vt rijpelijk overwegen, nauwkeurig onderzoeken.
squattrlnato, agg zonder geld, onbemiddeld.
squero, m J,. afdak (in dok), seheepswerf.
squlllbrare, I vt ui t het evenwicht brengen;
II -rsi, t'T het evenwicht verliezen.
squlll'brlo, m gebrek aan evenwicht; nervoso, hevige zenuwstoring.
I squllla, 1 klokje, belletje (aan hals v. lastdieren); geklingel; kleine kIok.
2 squllla, 1 zeesprinkhaan; If. zeeajuin.
squlllare, vi helder klinken, I uiden.
squlllo, m klank, klokgelui, geluid; - di
tromba, stoot op de trompet.
squlnante, m If. welriekend baardgras.
squlnternare, vt zie squadernare; ook: de
yellen uit een boek scheuren.
Iqulsltamente, avv uitgez0cht, voortrdfelijk,
keurig.
squlsltezza, 1 voortreffelijkheid, keur, fijnheid; '" di gusto, fijne smaak.
squlslto, agg uitgezocht, uitmuntend; fijn,
uitgelezen.
squlttlnare, vt de stemmen opnemen, door
stemming verkiezen.
Iqulttlre, vi blalfen, janken, huilen (van

staccate
honden); piepen, k,vee1eIi (van vogels);
piepen (konijnen).
squolare, vt zie scoiare.
sradleamento, m ontwortcling; uitroeiing.
sradleare, vt ontwcrtelen, rooien; uitroeien.
sraglonare, vi verkeerd, onverstandig ocrdeelen; raaskallen, doorslaan.
sraglone'vole, agg onredelijk, onverstandig.
sregolare, I vt in wanorde brengen; II -rsi,
vr in wanorde geraken, buiten den regel
gaan.
sregolatamente, avv ongeregeld, onordelijk.
sregolatezza, f ongereg~ldheid, wanorde;
ongebondenheid, liederlijke levenswijze.
sregolato, p pass (v. sregolare) & agg onordelijk, ongeregeld, verward; liederlijk,
losbandig (mensch).
srugglnire, vt van roest ontdoen; opfrisschen.
sta, afk. van questa: deze; sta settimalla,
deze week.
stabblare, I vi stallen, mestcn (vee); II vt
('t vee) 's nachts buiten houden.
sta'bbio, m mest; park, schapenpark.
stabbiuolo, m varkenskot; lig vuil hok,
vuile kamer.
sta'bile, I m onroerend goed; pand, perceel;
II agg vast, duurzaam; stabiel; onveranderlijk; onroerend; beni stabili, pi onroerende goederen; dimora
,vaste
woonplaats; leggi stabili, pi onveranderlijke wetten; ponte - , vaste brug; in modo
~J duurzaam.
stabllImento, m oprichting, inrichting; aanleg; npderzetting; gebouw, inrichting, di bagni, badinrichting.
stablllre, I vt vaststellen; inrichten, oprichten, opstcllcn; aanwijzen, toekennen; bevestigen, vastmaken; - Ie vele, $ de zeilen bijzptten; II ~rsi, vr zich vestigen;
vaster, duurzamer worden.
stablllta, I stabiliteit, Vasth2id, stevigheid,
duurzaamheid.
stabilmente, avv vast, bestendig, duurzaam.
stabula'rlo, m schuthok; stal voor in beslag
genomen 01 opgevangen vee.
staeeamento, m 't losmaken, lostrekken; afnemen.
staeeare, I vt losmaken, losbreken, los trekken; scheiden; uit-, afspannen (trekdieren); afnemen, afscheuren; I afgestooten,
staccato zingen; '" una ligura in un
quadro, een figUUf v. e. schilderij bijzonder doen uitkomen; - il passo, beginnen
te loopen (klein kind); - un quadro dal
muro, een schilderij van den wand nemen;
II -rsi, vr zieh losmaken, losgaan; afvallen (v. d. muur &); zich scheiden (v.
iem.); goed uitkomen (figuren op schilderij); III vi gemakkelijk loslaten (gebak
uit den vorm); afstaan (v. d. muur), verwijderd ziju.
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staccato, I P pass (v. staccarc) & agg los. stagglmento, m stagglna, ! inbeslagneming.
gescheiden, afstaand (van); afzonderlijk; sta'gglo, m stijl (v. ladder); stokje in vogelkooi; stok om 'tnct aan tespannen;staggi.
I afgestooten, staccato; II sost m I afgepi achterstijlen v. stoel; dwarshouten
stooten, korte tonen.
v, borduurraarn.
staeeatura, 1 zie staccamento; afgesnedcn
stuk goed, stof voor een kIeedingstuk.
stagglre, vt '" in beslag nemen.
staglonamento, m 't indrogen (v. h. hout);
staeeetto, m zeefje.
het rijp worden (der vruchten); het bestaeela'lo, m (rondreizend) zevenmaker.
staeelare, vt zeven, ziften (ook fig); schiften;
leggen (van wijn).
staglonare, I vt laten rijpen (ooft), laten
bespreken. behandelen.
Iiggen (wijn). laten drogen (hout); lig tot
staeelata, 1 't zeven; een zeefvoI.
volmaaktheid, rijpheid brengen; bestaeelatura, 1 't zeven. ziften; schifting;
zemelen; zeefsel (wat in de zeef achterbIijft).

staeelno, m fijne zeef; geruit katoen voor

waren, laten liggen.

staglonato, p pass (v. stagionare) & agg gedroogd, droog; rijp; belegen; uama ,...,.

boezelaars.

man op rijpen leeftijd.

zeven.

laten liggen (wijn).

sta'eelo, m zeef; passare per istaccio, door- staglonatura, 1 het laten drogen. rijpen; 't
staeeo, m het afsnijden, afgesneden stof staglone, 1 jaargetijde, seizoen; weder, weer;
(voor een kleedingstuk); $ coupon. rentebewijs; lig afstand; ,..., da un registl'o. afgescheurd bewijs; lar uno ,...,. de stof voor
een kleedingstuk uitzoeken 01 verkoopen;
lare ,..." afsteken (tegen elkaar).
stadera, 1 unster, weeghaak; (Prov) pesare
qc colla,..., del mugnaio, iets zoo heel nauw
niet nemen; ogni ,..., ha il suo romano. aIIes
heeft een keerzijde.
sta.erone, m brugbalans, bascule.
sta'dlo, m stadion. renbaan, sportvelu; stadium. tijdruimte. oogenbIikkeIijke ontwikkelingstoestand; T tijdperk.
staHa, 1 stijgbeugel; ~ beugel. anker. kra~.
verbindingsstuk; trede, pedaal, trappEr;
treeplank; souspied (v. pantalon); I
soort triangel met belletjes; laschplaat
(v. spoorrails); statte. PI afhangende ein·
uen van een Ius 01 strik; bicchiere della ,...,.
afscheidsdronk; ,..., della calza, hiel van
kous; ,..., della carrozza. opstap, trede van
rijtuig; perdel' Ie statte. de beugels kwijt
ral en; perdere Ie statte del ceroello, zijn
bezinning verliezen; (prov) tener il piede
in due statte. I uubbel spel spelen; :I voor
aIle gevaIIen gereed zijn.
staffare, I vi de stijgbeugels verliezen; II
--rsi VI' met uen voet in den stijgbeugel
bIijven hangen.
.'
staffato, agg rimaner ,..." bij 't vallen met
een voetin den stijgbeugel blijven hangen.
staffegglare, vi zie stattare.
staffetta, m kIeine stijgbeugel; krammetje;
estafette, renbode.
stafflere, m rijknecht. palfrenier; staffiEr.
staffllata, I slag met beugelriem, zweep of
kat; lig hateIijkheid. steek onder water.
stafflle, m stijgbeugelriem; leeren zweep; J,.
kat met negen staarten.
staflloma, m (PI ,...,mi) T druifgezwel a. h.
oog.
staflsagra, 1 ~ staverltaad, luizenworteI.
stagglare, vt (boomtakken) stutten.

tijd van 't rijpen der vruchten; tijd;
oogenbIik; aard; ,..., moria, slappe seizoen,
slappe tijd; questa vino ancora non nella
sua ,...,. deze wijn is nog niet belegen genoeg; e passata la sua ,...,. zijn beste tijd
is voorbij; verro quando si rimette la ,..."
ik kom als het weer wat beter wordt.
stagllare, vt in 't ruw~snijden; kort afbreken;
$ globaal. ruw berekenen.
sta'gllo, m $ globale berekening, rarning.
stagna'lo, m blikslager, vertinner.
stagnante, agg stilstaand (water).
I stagnare, I vi blijven staan; stilstaan (water); II vt stelpen (bloed); verstoppen
(een a£vo£rbuis &).
2 stagn!lre, vi vertinnen.
stagnata, 1 vertinning; tinnen vaatwerk.
stagnatura, f vertinning.
stagnlno, m bliksiager. tinnegieter.
I stagno, m tin; stagni, pi tinnen vaatwerk,
gereedschap; ,..., battuto, bladtin, stannioI.
2 stagno, m vijver, plas; stilstaand water.
stagnuola, 1 tinnen kan; blaadje stanniol.
stagnuolo, m blaadje stannioi.
sta'lo, m (Pi: stai & staia. I) schepel; (Scherz)
hooge hoed. kachelpijp; colmare 10""', het
werk bekronen, mooi afmaken; a staia,
bij schepels, in oVfrvloed. in menigte.
stalagmite, stalammlte, 1 stalagmiet, staande druipsteen.
stalattlte, 1 stalactiet. hangrnde druipsteen.
stalla, 1 stal; stalling; zie bue.
stalla'gglo, m stalgeld. stalling.
stall are, I vi stallEn, gestald zijn; mesten; II
vt stallen.
stalla'tlco, m stalm€st; huurstal, sta.lling;
stalgeld.
stallla, 1 J,. ligtijd, lostijd; giorni di '"". pi
ligdagen.
stalllere, m stalknccht; cavallo - . dekhengst.
8tallo, m verblijfplaats; standp~a.ats; zetel
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(v. senator); koorstoel (v. kapittelheer);
pat (in 't schaakspel);
stallona'gglne, I vuige weIIust.
stallone, m dekhengst.
stallu'ccla, I ellendige, kleine stal.
stallu'cclo, m zwijnenstal.
staminl, (soms: stamane), avv heden morstamattlno, avv heden morgen.
[gen.
stambecco, m .!£ steenbok.
stamberga, I oude, vervallen woning, krot;
vuiJe slecht gemeubil' erde kamer.
stambu'glo, m nauwe donkere kamer.
stamburare, I vi trommelen; II vt de trom
roeren, rondbazuinpn.
stamburata, I tromgeroffel; 't rondbazuinen,
reclamemakerij.
stame, m ketting (v. weefsel); fijne wol; ~
mpeldraad; lila di~, woldraad; wolgaren.
stamlgna, I zeefdoek; 4. vlaggedoek.
stampa, I druk; afdruk; het drukken, boekdruk; gedrukt boek; pers, dagbladwezen;
plaat; gravure; vorm, model, stempel;
muntstempel; lig soort, aard, slag; ~ in
acciaio, staalgravure; bozze di~, pi drukproeven; ~ da budino, puddingvorm;
~ da cuoio, vorm om leder te persen;
delitto di - , persdeIict; liberia di ~, vrijheid van drukpers; mercante di stampe,
kunsthandelaar; ~ in rame, koperdruk,
kopergravure; tribuna della ~, perstribune; andare per Ie stampe, gedrukt worden; sono tutti della medesima ~, zij zijn
allpn van hetzplfde slag; essere satta ~, in
druk, o:td r d p rs zijn; metfere a ,..."
in druk gevl"n; pubblicare per la~, door de
pers publiek maken; a ~, gedrukt.
stampa'bile, agg te drukken, waard om gedrukt te worden.
stampare, I vt drukken, afdrukken, door den
druk openbaar maken; gaten slaan (in
leer, in hoefijzers); ~ una bugia, een leugen uit de mouw schudden; ~ il cuoio
(il dMPPO), leer (laken) persen; ~ una
cosa, iets spoedig afdoen; ~ qc nell' anima,
iets op 't gemoed drukken; ~ a qd un
impiego, iem. spoedig cen be trekking bezorgen; ha biwJno di cento lire, come si la a
stamparle qui per qui? hij heeft honderd
lire noodig, maar waar zal hij ze zoo gauw
van daan halen?
stampatello, m nagebootste drukletters;
scrivere ~, in drukletters schrijven.
stampato, p pass (v. stampare) & al?g gedrukt, bedrukt; pietre stampate, pi baksteenen; stol!a stampata, bedrukt katoen;
parlare come un libra ~, spreken of 't gedrukt staat.
stampatore, m drukker, boekdrukker; ~ di
cuoio, leerperser; ~ di stof/a, katoendrukker.
stampella, I kruk.
stamperia, I drukkerij.

stantio

stampl'glia, I op los blaadje gedrukte annonce, advertentiebiIjet; formulier; in
vijf kolommen gedrukte tabel, waarop de
uitslag der loterij wordt bekend gemaakt.
stamplno, m drukstempel, stempeIijzer;
ijzer (om leer te persen); doorslagijzer;
model, patroon (voor kamerdecoratie);
versi latti can 10 ,..." alledaagsche verzen.
stampita, I langdurig en verve lend geklets,
gelputer.
stampo, m doorslagijzer; persstempel; lig
soort, slag (zie stampa); - del maltone,
baksteen vorm.
stamponi, m pi proefdruk, drukproef.
stanare, I vt uit zijn hoI jagen; II ~si, vr
uit zijn hoI komen.
stanca'bile, agg spoedig te vermoeien.
stancamento, m vermoeidheid; verveling.
stan care, I vt vermoeien, afmatten; lastigvall en, vervelen; II ~rsi, vr zich vermoeien, moe worden.
stanchegglare, vt lastigvallen, vermoeien,
vervelen.
stanchetto, agg een weinig vermoeid.
stanchezza, I vermoeienis, afmatting, moeheid; verveIing, walging.
stanco, agg moede, moe, vermoeid, afgemat;
zat; terreno ~, uitgeputte akker.
stanga, I stang, bout; rlwarsstang; sluit-,
slagboom; hefboom; boom (in paardenstall; vaarboom; j1:g nood, ellende;
stanghe, pi lamoen; esseTe la - di mezzo,
wrijfpaal zijn tusscben twee twistenden.
stangare, vt dicbtgrendelen, met een sluitboom sluiten, versperren; barricadeeren.
stangata, I slag met stang 0/ staaf.
stangato, I p pass (v. stangare); II agg behoeftig, arm; afgedragen, versleten (kleeren).
stanghetta, I stangetje, staafje; schieter,
tong (v. slot); J maatstreep; deelstreepje;
stang (aan paardebit); F haarpijn, kater.
stangone, m lange stang, staaf; roerhaak
(voor gesmolten metaal); lig lantaarnpaal
(lange kerel).
stanotte, agg vannacht, beden nacht.
stante, I p pres (v. stare) & agg staand, zich
bevindend, zijnd; blijvend; loopend;
acqua ~, staand water; bene ,...." welgesteld; nel mese ~,in de loopende maand;
il 2 ~, de tweede van deze maand; seduta
~, gedurende de zitting; II sost m kort
oogenbIik; ad uno ~, in een oogwenk; a
poco ,..." kart daarna; in quello eke,
terwijl; in questa ~, inmiddels, ondertusschen; III prep (met accusatief) gezien;
tengevolge van; fa importanza del
soggetto, gezien de belangrijkheid van het
ondprwerp; IV (cong) eke, aangezien,
dewijI.
5 tantto, I agg verschaald, oudbakken, muf,
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ransig, bedorven; fig verouderd; uova
stantie, PI muffe, bedorven eieren; II sost
m muffe, ranzige smaak.
stantuHo, m zuiger (v. pomp).
stanza, t kamer, vertrek; woning, logies; in·
woning; woonplaats; rustpunt in gedicht,
strophe, couplet, vers; stanze, pi club,
societeit; gedicht in strophen, in verzen;
Ie Stanze nel Vuticano, de door Rafd!! ge·
schilderde kamers in 't Vaticaan; prender
~, zijn woonplaats vestigen.
stanzetta, t lief, vriendelijk kamertje.
stanzlale, agg blijvend, duurzaam; staand
(leger).
stanzlamento, m toekenning, aanwijzing,
vastzetting (v. e. som); beschikbaarstelling, toczrgging (van een prijs); verordening.
stanzlare, I vt verordenen, voorschrijven,
vaststellen; (een som) uittrekken, beschikbaar stellen; uitscbrijven (belas·
tin5en); aanstellen (een ambtenaar); II vi
wonen, in garnizoen zijn; ~ che ... , besluiten, vastotellen dat ...
stanzlno, m kamertje; bestekamer, privaat.
stanzone,
groote kamer; serre, plantenhuis.
stanzu'ccla, I ellendig, armzalig kamertje.
stappare, vt ontkurken.
stare, vi staan, liggen, zitten; zijn, zich bevinden, gelegen zijn; in een toestand zijn,
verkeeren; zich verhouden, staan; zich
bevinden, gevoelen; vertoeven, zich ophouden; blijven, verblijven, wonen; come
sta Ella? hoe maakt u het? come sta
questa faccendu? hoe staat het (toch) met
die zaak? r-.> bene (male), zich weI (onwe1)
gevoelen;er goed {slecht)uitzien; erbij passen, er goed bij staan; sta bene! goed! goed
zoo! gli sta bene, hij heeft wat hem toekomt; quel che sta bene, F zeer veel; een
groot onderscheid; r-.> bene a quattrini,
goed bij kas zijn; r-.> bene (male) con qd, op
goeden (kwaden) voet met iem. staan;
......, bene cem un vestito, er goed in een
kleedij uitzien; ......, duro, stijf op zijn stuk
staan, stijfhoofdig zijn; r-.> innanzi, in behandeling, ter tafel zijn, bezighouden;
......, ritto, recht, rechtop staan; ......, tranquillo, kalm zijn; r-.> zitto, stil zijn, zwijgen; se vuole r-.>, stia pure, als gij blijven
wilt, blijf dan; chi va e chi sta, de een gaat
en de ander blijft; dove sta lei di casa?
waar woont U? bada di non r-.> molto, pas
op dat ge niet lang wegbJijft; ......, a una
cosa, aan iets deelnemen, in iets deelhebben; mi piace e ci sto, 't bevalt mij en
ik doe mee; ......, al bene e al male, deelen in
winst (n verlies; starsene a qd, zich bij
iemands meening aansluiten; ......, a casa,
thuis blijven; ......, a gambe larghe, wijdlxens staan; ......, seduto, zi ttenj ......, a, met

opvo]genden infinitief of ,..., met opvolgend tegenw. deelwoord beteekent: bezig
zijn met, juist begonnen zijn aan; sto a
vedere, ik kijk toe; stava pensando, come ... ,
ik dacht er juist over na, toen ... ; slo
scrivendo, ik ben (juist) bezig met schrijyen; r-.> con qd, bij iem. wonen; in iemands
dienst 01 gezelschap zijn; ~ in, kosten,
te staan komen op; afhangen van; ~ in
cento lire, honderd lire kosten; sta in te,
't hangt allecn van u af; r-.> in ginocchioni,
op de knid!n leggen; ~ in isperanza, in
timore, in hoop, in vrees leven;
in
piedi, recht, rechtop staan; r-.> per, op 't
punt staan om{ van); sto per partire, iksta
op het punt om te vertrekken; r-.> per
alcuno, aan icmands zijde staan; r-.> per
uno, tot iemands beschikking zijn; la casa
mia sta per lei, mijn huis staat te uwer
beschikking; ......, sopra di se, in twijfel
staan; - . J SU, het nauw nemen met; ,-...,
sulle ceremonie, zeer gesteld zijn op plichtplegingen; ~ suZIe ciarle, naar kletspraatjes luisteren; ~ sulle spese, voor zijn
eigen onderhoud moetcn zorgen; r-.> suZIe
sue, zeer terughoudend, gesloten zijn;
non se ne r-.>, niet ophouden; lasciare ~,
laten staan, niet aanraken; laten rusten;
met rust laten; mi lusci r-.>, laat mij met
rust; il lavoro puo stare, 't werk kan zoo
blijven, is goed; non pub ......" 't is bijna
niet te gelooven; sta! halt! sta! sta, ho
sentito un rumore, stil, ik heb leven gehoord.
starna, f 3t patrijs; seguir la r-.>, iem. op den
voet volgen.
[vogels).
starnare, vt schoonmaken {patrijzen e. a.
starn otto, m jonge, malsche patrijs.
starnutamento, m het niezen, genies.
starnutare, starnutire, vi niezEn.
starnutatorlo, m starnuti'glia, 1 niesmiddel,
niespoeder.
starnuto, m niezen, genies.
staroccare, vt de hoogste troeven uitspelen
(in het tarokspel) .
stasare, vt openen, de verstopping wegnemen.
stasera, avv heden avond, van avond.
stasi, T
verstopping, stilstand van cen
{lichaams)vocht.
statare, I vi den zomer (ergens) doorbrengen;
II vt gedurende den zomer braak laten
liggen (akker).
stata'rio, I agg staand; 1'1 standrechtelijk;
soldato ~, W ter plaatse blijvend en in
't gelid vechtcnd soldaat.
sta'tlca, t statica, evenwichtsleer.
sta'tlco, agg statisch.
statlno, agg in: ucceZlo ~, zomervogel.
statista, m (PI: ~sti) staatsman.
stati'stica, f statistiek; ufficio di ~, statistisch bureau.
I"-'
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steatilma, f (Pi: ~mi) vetgezwel.
statl'stico, agg statistisch.
stat/vo, agg in: uccello ,...", stand vogel.
stecade, I It soort lavendel.
stecca,
f spaander, houtsplintcr; stokje;
stato, I p pass v. essere en v. stare; II sost m
balein (van corset, parapluie &); likhout,
stand, toestand, staat; land, rijk, staat;
strijkhout; vouwbeen; staafje (v. waaier);
,..." d'anime, ziE'lc'ntal (eener parochie); ,..."
0 0 0 keu; l' valsche toon; ,..." lalsa, 00 0 ketsd'assedio, st:lat van beleg; capo della ~,
stoot.
hoofd van den staat; ~ civile, burgerlijke stand; colpo di ,...", staatsgreep; stecca'ccia, t slecht stokje, staafjc; lar ~,
000 kets2n; l' valsch zingcn 01 spelcn.
deiitto di ~, staatsmisdrijf, hoogverraad;
,..." di doiore, smartelijke toestand; ,..." stecca'la, f paalwerk; ompaalcle ruimte;
molenstuw.
gassoso, gasvormige toestand; gii Stati
General-i, pi de Generale (Algemeene) Sta- steccare, I vt met paalwerk omgeven 01
afsluiten;
spalken (een gebroken
ten; ~ di grazia, d'innocenza, staat van
genade, van onschuld; ,..." libero, ongeIichaamscleel); lardeeren (vleesch); II vi
hnwdc staat; ~ iiquido, vloeibare toeJ' overslaan met de stem, valsch zingen,
stand; ~ maggiore, ~ Generale Staf;
spelen.
ministyo di S~, Minister van Staat; ,..." steccata, ! paalwerk (in rivicr); ~ pal ismonarchico, monarchale staat; ,..." naturale
sacleering.
oorspronkelijke, natuurlijke toestand; ,..." steccato, m palissade, palissadeering, III
di natura, natuurtoestand (der volken);
tournooipcrk; lig perken, grenzen.
,..." di peccato, staat van zonde; ,..." di pena, stecchetto, m houten pinnetje, vleeschpijnlijke tocstand; uoma di ,...", staatspinnetje; houtje; stare a ~, een arIIl>!lalig
man; cadeyc di ~, achteruitgaan, in lageleven lijclen; tenere a ,...", krap houden.
rcn staat vervallen; esser in istata di ... , in stecchlno, m tandenstoker.
staat zijn om ... ; lare ,...", gcwicht in de stecchlre, I vt neervellen, met een slag dooschaalleggen; larsi uno ,...", zich een posi tie
den; II vi uitdrogen; mager woi"den.
verschaffen; mutar ,...", trouwen; in buono stecchlto, p pass (v. stecchire) & agg verdord,
,...", in goeden staat, toestand; luoyi di ,...",
c1or; marta ~, morsdoocl; secca ,...", broodbui ten het rijk, het land.
mager.
stat older , m s tadhouder.
stecco, m done tak; ~ stekel, doom; modelstatolderato, m stadhouderschap.
leerstokje (v. beeldhonwer); campare {X)n
sta'tua, I beeld, standbeeld;
equestre,
uno ,.... unto, E'en kommervol bcstaan
ruiterstandbeeld;
hebben.
statua'rlo, I m beeldhouwer; II agg voor ste'ccolo, m houtje, stokje; done twijg.
standbeelden (marmer, brons).
stecconato, m staketsel, omheining van paalstatuetta, f beeldje.
werk; palissacle.
statu ire, vt vasts tell en, verordencn; ui t- steccone, m paal; ~ schanspaal.
vaardigen (een wet); statuirono di abolire Ste'fano, m Stephanus, Steven; F maag, buik.
la legge di morte, zij besloten de doodstraf stella, t sterO; lig gesternte, noodlot; peraf te schaffcn.
soon van groote beteekenis; bles (op
statura, I (lichaams)grootte, gestalte.
voorhoofcl v. paard); oog in pauwestaart;
statuta'rlo, agg statutair, overeenkornstig I vetoogje (op soep); sterretje,*; raadje v. e.
de statu ten.
spoor; 0 oog; sterrad van horloge; .,t.
statuto, m statuut, reglement; grondwct.
voorsteven, boeg; .,t. kielwater; la sua ~,
stazare, vt .,t. een schip meten, ijken.
zijn gelukkig gesternte; ~ dell' argano,
stazatura, I .,t. schcepsijk, scheepsmeting.
spaken, hanclvat v. h. wind as; ,..." cadente,
stazlonare, vi zijn woonplaats kiezen, zich
vallende ster; ,..." del di, dagster, zon; erba
ophouden.
,...", ~ vrouwenmantel; ~ errante, c1waalstazlona'rlo, agg stationnair, stilstaand,
ster, planeet; ,..." liiante, verschietende
blijvend.
ster; ~ lissa, vaste ster; ,....... marina, zecstazlone, I oponthoud; standplaats; stilster (dier); ,..." polare, poolster; ~ di
stancl; stationO; stanclplaats (van rijtuiVenere, Venus, avondster; andare aile
g('ll, auto's); aanlegplaats; ~j schijnbare
stelle, hemelhoog, ten hemel stijgen; ZE'f'r
stilstand v. e. planect bij 't keerpunt
hoog in prijs worden; esser nato sotto una
harer baan; ,..." meteorologica, meteorolocattiva ~, onder een slecht gesternte gegisch station; Ie stazioni della Via Crucis,
boren zijn; inaizare, levare, prJYtare aile
pi de Staties van den KruiswE'g.
stelle, hemelhoog prijzen, ophemelen, ten
stazzonare, vt verfrommelen, verkreukelen.
hemel verheffen; a ~, stervormig; a ,..."
stea'rlco, agg stearine-; candela stearica,
levata, bij 't aanbreken van;den dag.
stearinekaars.
stellante, agg glanzend, fonkelend, schittestearlna, t stearine.
rencl.
[fende.
steatite, f spekstecn.
stellare, agg sterre(n)-, de sterren bet ref·
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stentatamente, avv m"t moeite, moeilijk,
stella'rla, f t. vrouwenmantel.
bekrompen; na veel aandringen.
stellarsl, vr zich met sterren bedekken.
stellato, I agg met sterren bedekt, sterren-; stentatezza, f moeilijkheid, moeite; nood,
verlegenheid.
met een bles (paard); 4. scherp gebouwd;
notte stellata, sterrenn:.cht; II sost m stentato, p pass (v. seentare) & agg met
moeite verkregen, zwaar, moeitevol, kom-

sterrenhemel.

mE'rvol; gedwongen (stijl).
stellegglare, I vt met sterrcn bezetten, versieren; II vi stralen, fonkelen; fig schitte- stentatura, f stijiheid, gebrekkigheid (v. uitvoering);

rene

stro~fheid,

mo ilijkheid (in de

stellegglato, agg cavallo ,..." blespaard, bies.
uitvoering).
stelletta, I sterrelje; interlinie (in druk- Stenterello, m hansworst, Jan Klaassen van
werk).

het Florentijnsche tooneel.
a~g ziekelijk, acbterlijk, zwak
(kind).
stento, I In nood, gebrek; ellende, armoede;
pijn, smart; e un vero - dt vivere con lui,
't is een ware pijniging met hem te moe ten
leven; nascere Ira gli stenti, in kommerlijke
omstandigheden opgroeien; a grande - ,
met veel mocite; heel langzaam aan;
(profl) essere la novella della ,...", een vprhaal zonder dnd zijn, om kinderen in
slaap te maken; II agg kommerlijk, ellE'ndig; zwak, ziekelijk, achterlijk.
Stentore, on III Stentor; voce di ,..." st<'ntorstem.
stentilreo, agg stentor-, donderend.
stentume, m slecht gfgroeidp, zwakke planten.
stenuare, vt zie estenuare.
steppa, I steppe.
stereo, m drek, mest.
stercora'ceo, agg drek-, mest-.
stercora'rlo, agg mest-, drek-; van mest levend; sedia stercoraria, nachtstoel, stilletje; vroeger: stoel waarop de pausen
bij hun inwijding plaats namen.
stereografla, f stereographie, teekening v.
lichamen op een plat vlak.
stereogra'flco, agg stereographisch.
stereometrla, f stereometrie.
stereometrlco, agg stereometrisch.
stereoscilplo, m stereoscoop.
stereotlpare, vt stereotypeeren, vaste drukvormE'n vervaardigE'n en daarmee drukken.
Stereotlpato, p pass (v. stereotiparel & agg
gestereotyp€erd; Irasi stereotipate, pI alle~
daagsehe gezegden, gemeenplaatsen.·
stereotlpla, f stereotypie, plaatletterdruk.
stereotlpo, I agg stercotyp-; fig vaststaand,
onveranderlijk, stereotiep; II sost m stereotypvorm.
sterile, agg onvruchtbaar; lig vruchteloos,
Ieeg, hoI, ijde1.
sterllezza, f zie sterilita.
sterlllre, I vt onvruchtbaar maken; II -rsi,
vr onvruchtbaar worden.
sterlllta, / onvruchtbaarheid, steriliteit;
dorheid, schaarschheid.
sterllizzare, vt onvruchtbaar makpn; steriliseeren, kiemvrij maken.

stelllna, I sterretje; stelline, pI ster-vermi- stentlno,
celli.

stelllonato, m '" bedrieglijke verkoop (b. v.
van bezwaarde goederen).

stelllone, m doornhagedis.
steUone, m zomerhitte, hondsdagen;

~

ijzeren ring met drie schroeven (om
h t gi, tituk bij,'en t," houden).
stelo, m ~ stengel, steel; starn.
stemma, m (Pi: stemmi) ~ wapen; wapenschild.
stemperamento, m verdunning, aanlenging,
versmelting.
stemperare, I vt verdunnen, aanlengen; versmelten; week, vloeibaar maken (glas,
metaal); fig (een betoog) bederven, verzwakken door omhaal van woorden; II
""'rsi, vr smeiten, vervloeien, dun worden;
week, zacht, smeedbaar worden (metaal);
~si di do/ore, vergaan van pijn; ,...,rsi
in lacrime, in tranen wegsmeiten.
stemperatamente, avv overmatig.
stemperato, p pass (v. stemperare) & agg
verdund; gesmolten; vervloeid, overmatig; onsamenhangend; acciaio,..." week,
smeedbaar staal.
stemperatura, f zie stemperamento.
stemperona, f ongeluk, pech, tegenspoed.
stemplato, agg reusachtig, zeer groot.
stemprare, & zie stemperare &.
stendardlere, m standaarddrager.
stendardo, m vaandel, standaard.
stendere, I vt uitstrekken, uitspreiden; uitrekken; opstellen (brief); opmaken (procesverbaal); weg-, afnemen (de wasch);
ontspannen (vogelnet); ,..., Ie braccia, de
armen uitstrekken; ,..., la mano, de hand
uitsteken, bede1en; II ,...,rsi, fir zich uitstrekken.
stendlto'lo, In droogzolder, droogplaats.
stenografare, vi & vt stenographeeren.
stenografla, f stenographie.
stenogra'flco, agg stenographisch.
stenograTo, In stenograaf,. snelschrijver.
Itentaccblare, vi frequentatief van stentare.
stentare, I fIi gebrek lijden; moeite hebben;
stenio a creder/o, ik kan het nauwelijks
gelooven; ,..., a vivere, met moeite ronrlkomen; II vt lang latcn wachten, lang verschuiven; III -rsi, vr zie I vi.
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sterlllzzazione, f sterilisatie.
sterllmente, avv onvruchtbaar; sterie1; ijdel,
vruchteloos.
sterlina, f pond sterling.
sterminamento, til uitroeiing, verdelging.
sterminare, vi geheel vernietigen, ui troeien,
verdelgen.
stermlnatamente, avv bovenmatig, grenzen-

stesura, j't opstellen, opmaken (v. e. schrif·
telijk stuk).
stetoscoplo, I'll
stethoscoop.
stia, f groote teenen kooi; hoenderkorf; fig
gevangenis; F doos, hok.
stiaeciare, vi & zie schiacciare &.
stia'ncia, f !f. lischdodde.
stiantare, vt & zie schiantare &.
stiappa,
f zie schiappa.
1005.
stermlnatezza, f eindelooze uitgestrekt- stiare, vi in 't kippenhok, de hoenderkorf
houden, mesten.
heid, onmetelijkheid.
stermlnato, p pass (v. stcl'minare) & agg ver- stiavo, I'll & zie schiavo &.
nietigd, verdelgd, uitgeroeid; geheelont- stiblato, agg antimoniumhoudend.
volkt (stad); onmetelijk, uitgestrekt, bui- sti'bio, I'll antimonium.
stiepldire, I vi lauw maken, een weinig vertengewoon groot.
stermlnatore, I I'll ~trlce, I verwoester, verwarmen; II vi lauw worden.
delger; II agg verdelgings-.
stiffelius, I'll gekleede j as.
stermlnazlone, f sterml'nlo, I'll verdelging, Stige, I'll (Mit) Styx.
sti'glo, agg van den Styx; helsch, donker.
uitroeiing; vernietiging.
sterna, f 3t stern, zeezwaluw.
stigliare, vi hennep, vias schillen.
sterno, I'll borstbeen.
stigma, I'll (Pi: stigmi) zie stimate; ~ stempel
(v. stamper).
stero, I'll stere; kubieke meter.
sterpa'cchl!l, I'll bosje haar; parere uno ,..." stigmatlzzare, vt met de vijf wondteekens
broodmager zijn.
van Jezus teekenen; fig brandmerken;
openlijk berispen, hekden.
sterpa'glia, I struikgewas.
sti'gnere, vt zie stingere.
sterpa'gnola, t 3t ringmusch.
stlla'eclo, I'll slechte erbannelijke stijl.
sterpagnolo, agg vol struiken.
stile, I'll griffel, schrijfstift; korte dolk, stilet;
sterpa'lo, I'll struikgewas.
dennestam, juffer; middenpaal, steunsterpare, vi uitroeien, ontwortelen, uittrek
paal v. stroomijt; arm v. unster; X ruimken (planten); fig vernietigen, uitroeien.
naald (voor 't zundgat); wijzer (op zonnesterplgno, agg vol struikgewas.
sterpo, I'll dorre tak; uitlooper op boomstomwijzer); stijl (schrijftrant, bouwtrant &);
pen; fig onkruid; sterpi , pi struikgewas;
gebruik; gewoonte; tijdrekening; ~ da
dorre, verdorde struiken.
chiesa, J' kerkmuziek; ~ comune, gewone
sterposo, agg vol dorre takken; vol kreupelstijl, tijdrekening (sedert de geboorte van
hout.
Christus); ~ troppo studialo, al te gesterqulll'nlo, sterquillno, I'll mesthoop.
zochte stijl.
sterrare, vi den grond afgraven, wegvoeren. stllettare, vt met een dolk doorsteken.
sterrato, I p pass (v. sterrare) & agg afge- stllettata, f dolkstoat, -steek.
graven; omgespit; II sost I'll afgegraven, stiletto, I'll stilet, korte, spitse dolk.
gelijkgemaakt terrein; onbestrate weg.
stlllforme, agg stift-, dolkvormig.
sterratore, I'll aardwerker.
stilista, I'll (PI: ~sti) stylist.
sterro, I'll uit-, opgegraven aarde; grond- stlll'stiea, f stijl1eer.
sUllta, I'll (PI: -til zuilheilige.
werk; strada a ,..." landweg, zandweg.
sterzare, I vt gelijkmatig, evenredig verdee- stilla, I druppel; traan; druppeltje, beetje.
len; kort snoeien (hout); II vi om het stlllamento, I'll het druppelen.
stili are, I vi at-, uitdruppelen, druppelen,
voorstel draaien (wagens).
druipen; talmen, lang uit-, wegblijven;
sterzatamente, avv symmetrisch, gelijkmatig, evenredig; in juiste verhouding.
che stilli? wat talm je? waar blijf je toch?
sterzo, I'll voorstel, draaistel (van wagen);
II vt distilleeren; jig af-, uitpersen, doorsoort kleine wagen.
druppelen, uitdruipen; uitzweeten (planstesa, f uit breiding; laag.
ten); F uitpluizen; ~ Ie carte, de kaarten
steso, p pass (v. stendere) & agg uitgestrekt,
een voor een afnemen; (fig) versi cke
slillano lagrime e sangue, verzen, die van
ui tgespannen.
stessi'sslmo, agg geheel dezelfde; 10 stesso ~,
bloed en tranen druipen; ,...",si il cervello,
geheel en al hetzelfde, dezelfde.
zich het hoofd breken.
stesso, I agg de-, hetzelfde; hanno la stessa stlllato, I p pass v.· stillare; II sost I'll gediseta, zij zijn even oud; II pron zeIf, zelve,
tilleerde, afgetrokken vloeistof, krachtige
zelfde; egli ~, hijzelf; quello ,..." dezelfde;
bouillon.
seeo ,..." bij zichzelf; fa 10""', 't doet er stlllazione, f distillatie; doorsijpeling, afniet toe; e la gentile:za stessa, hij is de
druppeling.
beleefdheid zelve.
stlJllcl'dlo, m het doorsijpelen, afdruppelen
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van 't water; afdruppelend water, 't in- stl'ngere, I vt ontkleuren; lig uitwisschen;
dringen, inlekken van den regen.
la storia non si stinge, de geschiedenis kan
stllllno, m inhalig, gewiekst persoon duitenniet uitgewischt, ongedaan gemaakt wordief.
' d e n ; II vi verkleuren, verbleeken, verstlllo, m distilleervat, -kolf; distilleerderij,
schieten.
branderij; spitsvondigheid; geslepen, han- stlntlgnare, vi dralen, talmen, ongaarne
dige manier van zaken doen.
doen.
stlIo, m zie stile; arm van unster; tong van stlnto, p pass (v. stingere) & agg verkleurd,
weegschaal.
verschoten, verbleekt.
stima, I schatting, taxatie; fig achting; J, stloccare, vt & zie schioccare.
gi~sing; stime morte, pI taxa tie van het stltlppo, m zie schioppo.
onroerend gocd; stime vive, PI taxatie stlpa, I rijshout; hoop, menigte bijeengebonvan het vee; aver ~ di, hoogschatten, op
den, in elkaar verwarde dingen; varkensprijs steBen; hoogachten; lar ~ di una
hok; stoppel; lastello di ,....., bundel rijspersona, iem. hoogachten; stare alla~,
hout.
zich aan de taxatie houden; a larga~, stlpare, vt I ophoopen, opeendringen, stubij (naar) ruwe, oppervlakkige schatting.
wen; 2 boomen uitdunnen, van dorre takstlma'blle, agg achtenswaardig, achtbaar,
ken ontdoen; ~ qc, iets in rijsbout inop prijs te stellcn.
pakken, met rijshout omgeven.
stimablllta, I achtenswaardigheid.
stlpendlare, vt bezoldigm, in soldij nemen.
stlmare, I vt schatten, taxeeren; J, gissen; stlpendlato, p pass (v. stipendiare) & agg
lig achten, hoogachten; gelooven, meebezoldigd, betaald, gEkocht.
nen, er voor houden; II ~rsi, vr zich hou- stlpendlo, m soldij, bezoldiging.
den voor, een grooten dunk van zich- stipetta'lo, m meubelmaker.
zelvcn hebben.
stlpetto, m kastje.
stl'mate, stl'mmate, f PI wondteekens (v. d. stl'pite, m ~ starn, boomstam, stengel;
vijf wonden van ]ezus), stigmata; brandhouten stijl, deurpost; staande arm v. e.
merk, schandvlek; ademhalingsopeninkruis; lig starn, stamvader, oorsprong.
gen van insecten.
[ting. stlpo, m pronkkastje.
stlmatlYa, f oordeel, oordeelskracht: schat- stlpulante, I p pres (v. stipulare) & agg bestlmatlyo, agg beoordeelend, schattend, bepalend, bedingend; overeenkomend; II
grootend.
50st m stipulant, bepaler, bedinger, voorstlmatlzzare, vt zie stigmatizzare.
waardensteller.
stlmatore, I m schatter, taxateur; perito~, stlpulare, vt bepa1cn, bedingen; overeenbel! :digd taxateur; II agg schattings-.
komen, afspreken.
stlmma, m ~ stempel (v. stamper).
stlpulazlone, f beding; bepaling, overeenstlmolante, I p pres (v. stimolare) & agg opkomst; afspraak.
wekkend, prikkelcnd; II sost m prikke- stlracchlamento, m het heen en weer treklend, opwekkend middel.
ken; woordverdraaiing; aan de haren er
stlmolare, vt aansporen, prikkelen, opwekbijgesleepte uitJegging, drogredeneering,
ken.
draaierij.
stimolatlYQ, agg
opwekkend, prikkelend. stlracchlare, vt uittrekken, rekken; heen en
stlmolattlrlo, agg aansporend, aansporings-.
weer trekken, vE'rdraaiE'n; lig over en
stl'molo, m prikkel; fig aansporing;
zieweer overlE'ggen; verdraaien (uitlegginkelijke prikkeling, neiging; opwekkend,
gen), met de haren er bijslepen (bewijzen);
prikkelEnd middel; stimulans; ook: de
~ it prezzo di qc, loven en dingen over
daardoor opgewekte t02stand; 10 ~ della
den prijs; ,..... la vita, met moeite aan den
carne, de prikkel des vleesches; dar 10 ,.....
kost komen.
ai buoi, de ossen aandrijven, aansporen. stlracchlatura, I zie stiracchiamento.
stlmoloso, agg prikkelend; kwellend, veront- stlramento, m 't uitrekken, rekken; heen en
rustend.
weer trekken; spiersamentrekking; zestlncata, ! slag, stoot tegen het scheenbeen;
nuwtrekking in 't ge1aat.
fig afwijzing, terechtwijzing.
stirare, I vt uitstrekken, uitrekken (de arstlncatura, I buH, blauwe plek op het scheenmen); strijken (de wasch); II ,.....rsi, vr
been.
zich uitrekken; rekken (touw).
stlnche, f pi QJ gevangenis voor schuldge- stiratora, stlratrlce, f strijkster.
vangenen Enter dood veroordee1den in stlratura,f 't rekken, uitrckken, bet strijken;
Florence.
strijkgeld; stiratufe al capo, PI F zenuwstlnco, m scheenbeen; been; allungare gli
hoofdpijn.
stinchi, sterven; non essere uno,..... di santo, Stl'ria, f Stiermarkcn.
juist geen heilige zijn; rompere gli stinchi a stirpame, m struikgewas.
qd/ ieill, lasti!? vallen? verve~en,
, stirpare, vt zie sterpare,

r

r

stirpe

stornacosarnente

stoffa, I stof (v. zijde, wol &); esserci - , zich
stlrpe, I starn, geslacht; afkomst.
cr toe eigenen; latcla studiare, c' e ,. . ."
stltlca'ggine, suticheria, I knorrig, ontevreden, wrang karakter; krenterigheid.

stlticamente, avv knorrig, kregel; enghartig,
krenterig.

j l' vcrs topping, hardlijvigheid;
Pigenzinnigheid; mopperzucht; krenterigheid.
stl'tko, agg verstopt, hardlijvig; fig eigenzinnig, norsch, brommerig, kleingeestig;
krenterig; zwak, onbeduidend (werk).

stltlchezza,

stiuma, j zie schiuma.
I stlva, f ploegstaart.
2 stiva, f J,. laadruim, ruim; ballast; lading;
travar la - , de lading, den ballast goed
stuwen, juist verdeelen.

stlva'gglo, m J,. het stol\wen, stuwage.
stlvalare, I vt (iem.) de laarzen aantrekkm;
II -rsi, vr zijn laarzen aantrekken.
stivalata, I slag, worp met laars.
stivalato, agg gelaarsd.
stivale, m laars; fig domkop, uiIskuikc n;
stivali da padule, pi waterlaarzen; - alla
scudiera, rijlaarzen; maestro, medico de'
tniei stivali, domme, onwetcnde onderwijzer, dokter; rampere gli stivali a qd,
iem. lastig vallen, vervelen; ungere gli
stivali a, vleien, opkammen; (prav) non
saper quanti piedi entrina in uno slivale,
een aartsstommcling zijn.

stivalerla, f domheid, ezelachtigheid.
stivaletto, m bottine, halve Iaars.
stivalone, m rij-, waterlaars.
stlvare, vt J,. stouwen, vaststuwen; ophoopen, vast op elkander pakken, stoppen;
in verde, iets op een vochtige plaats,
in vochtigen toestand verpakken.
stivatore, m J,. stuwado,?r.
stivatura, f J,. stuwage.
stizza, f toorn, woede; verstoordheid; begeerte.
stlzzlna, f kinderboosheid; eigcnzinnigheid.
stlzzire, I vt boos, woedend maken; II vi &
-rsi, vr boos, woedend worden, zich opwinden.
stizzlto, agg boos, woedend, vertoomd.
stizzo, m zie tizza.
stizzosamente, avv toornig, nijdig.
stizzoso, I agg toomig, boos; lichtgeraakt,
prikkelbaar, driftig; II sast m driftkop.
stoccafisso, m stokvisch.
Stoccarda, f Stuttgart.
stoccata, f degenstoot; bijtend gezegde, steek
onder water; vraag om geld; stare sulle
siaccate, op zijn voordeel bcdacht zijn.
stocco, m lange degen; halm v. maIs en
haver; stok, paal als steun van korenmijt;
mazza a - , degenstok; uama di - , vastberaden man; aver - , verstand, talent
hebben; aanzien genieten; far§ 10 -, in
den halm schie ten (graan),
Stoccolma, t Stockhol1ll,

-

laat hcm studeeren, hij heeft er aanleg
voor.
stogliere, vt zie distogliere.
stoia, f mat, vloermat; stroomat; groote armoe de; un abita camincia ad aver la ,....."
een kleedingstuk begint er sjofel uit te
zien.
stolare, vt van stroomatten voorzicn (zoldering); met matten beleggen (een kamer).
stolato, m uit matten gemaakte zoldering.
stoicamente, avv stolcijnsch.
stolcismo, m stojcisme.
stoleo, I agg stolcijnsch; onaandocnlijk; II
sast m stojcijn.
stolna, I deurmatje.
stolno, m matjc; vcnstermat (tCgCll de
koude).
stoIa, f stoIa; stool (v. priester); aver la ,.....,
su'piedi, op sterven liggen.
stolidamente, avv dom, onnoozel.
stolidezza, stolidltil, I domhcid, beperktheid
(v. begrip), onnoozelheicl.
stillido, I agg dom, bot, onnoozel, beperkt
(van begrip); zinneloos, onzinnig (gezegde); II sast m domkop, onnoozele hals.
stollo, m stang, paal van stroomijt.
stolone, m RK gouden borduursel op d"
pluvia1e;
~
worteluitlooper, wortelscheut. stoltamente, avv dwaas, onzinnig.
stoltezza, f dwaasheid, zothcid.
stoltiloqulo, m dwaas, zinneloos gedaas.
stolto, I agg onzinnig, dwaas; II sost m
dwaas, zot; onnoozele hals; III p pass van

stagliere.

stomaca'gglne, f walging; misselijkheid.
stomacale, agg maag-, maagversterkend.
stomacare, I vi misselijk worden, walging
gevoelen; lare ~, tegenstaan; vervelen;
II vt doen walgen, walgen.
stomache'vole, agg """,volmente, avv walgelijk; misselijk; weerzinwekkend; onuitstaanbaar.
stomachlno, m zwakke maag; aver gli stomachini, neiging tot braken hebben.
stomaco, m maag; jigmoed;farzedi-, pi walging, missclijkheid; travaglia di - , missclijkheid; 't braken; andare a - , bevallen,
aanstaan; (far) alzare 10 ,....." misselijk
maken, doen braken; aver a - , niet kunnen uitstaan, walgul van; aver buono r--i,
moed hebben, iets kunnen doorstaan;
dare aUa - , misselijk maken; dar di - ,
braken, overgeven; partar sapra 10 ,....."
niet mogen lijdcn, niet kunnen uitstaan;
sfandare 10 ,....." zwaar op de maag liggen;
ci vuale - , daar behoort moed toe; contra
- , ongaarne, met tegenzin.
stomacosamente, avv stomacoso, agg walgelijki weerzinwekkend; onuitstaanbaar,

stomacuzzo
braken hebben.

stoma'tleo, I agg maagversterkend; maag-;
II sost m maagversterkend middel.
stomatlte, I
mondontsteking.
stllmo, m ~ huidmondje.
stonare, I vi t uit den toon vall en, valsch
zingcn, spelen: lig een wanklank vormen;

r

storend werkt"ll; niet bij elkaar passen;

II vt ontstemmen.
stonato, p pass (v. stonare) & agg t valsch,
wanklinkmd; F ontstemd, slecht geluimd.

t valsche toon; wanklank2; ontstemming; t 't niet gestemd
zijn v. instrumenten.
stonlo, m l' valsch klinken; het valsch zingen, spelen.
stoppa, 1 werk (v. vias 01 hennep); taai
vleesch; onbegrijpelijk schrijver; P dronkenschap, roes; kater; (prov) spengere il
luoco colla,...." olie in 't vuur gieten.
stoppa'eelo, stoppa'gllo, m prop op geweerlading.
stoppare, I vt met werk dichtstoppen; II
~rsi, vr F zich bedrinken; niet weten wat
met iets aan te vangen.
stopparlllo, m groote spijker met breeden
sto'ppla, 1 stoppel; stoppelveld.
[kop.
stopplarllla, f ~ roodborsttapuit.
stopplnare, vt ontsteken; van een lont voorzien; toestoppen (vensters), breeuwEn; ~
una botte, een vat uitzwavelen.
stopplnlera, f spirituslampje (tot 't aansteken van licht, sigaren &).
stopplno, m lampepit; eindje kaars; lont
(voor vuurwerken); zwavelstrookje (om
vaten te zwavelen).
stopplone, m ~ akkerdistel.
stopposo, agg van werk gemaakt; droog, uitgedroogd (citroen); taai (vleesch).
storace, m ~ storax (harssoort).
stllreere, I vt verdraaien, wringen; verstuiken (den voet); vertrekken (den mond);
ontevredenheid toonen; losdraaien, uiteendraaien (touw); openslaan (een zeil);
~ Ie parole, de woorden verdraaien; II
~rsi, vr zich wringen; wringen (hout).
storeileggl, m indecl wetsverdraaier.
storcimento, storeltura, f 't verdraaien, vertrekken; verstuiking.
stordlmento, m verdooving; verbijstering;
oorverdoovend geraas.
stordlre, I vt bedwelmen, verdooven; doen
duizelen, verbluffen, het hoofd doen omloopen, suf maken; verbazen; II ~rsi, vr
bedwelmd, verdoofd, onthutst worden;
verbluft staan; in verbazing geraken.
stordlta'gglne, stordltezza, I bedwelming,
verdoovingj verwarring, verbluftheid.
IItordlto, I p pass (v. stordire) & agf verbluft,
stonatura, stonazlone, I
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stomacuzzo, m slechte, bedorven, zwakke
maag; aver gli stomacuzzi, neiging tot

verward, onthutstj II sost m domkop;
onbevattelijk persoon; non lar 10 ,...." doe
maar niet of je niets begrijpt.
stllrla, I geschiedenis; gEschiedkundig werk,
verhaal, vertelling; beschrijving; F eindelooze, verve1ende zaak; storie, pi volkslegenden; volksliedenn; F sprookjes, fabeltjes; ,....,/ verzinsels! dat zijn sprookjes!
praatjes! cantore di storie, straatzanger;
~ naturale, natuurlijke historie; ,...., nazionale, vaderlandsche gc-schiedenis; pittore
di ~, historieschilda;,...., sacra, bijbelsche geschiedenis; una bella ,...." dat is
een mooie geschiedenis; e sempre la
stessa ~, 't is altijd hetzelfde, het oude
deuntje; non laccia tante storie, heb niet
zooveel noten op je zangj ci dipinse una bellissima ,.." hij schilderde er cen zeer
schoon geschiedkundig schilderstuk.
storla'ccla, I leelijke geschiedenis, onaangcnaam voorval.
storla'lo, m reizend sprookjesverteller,
volkszanger.
storlare, I vt zie istoriare; II vi moe, zat zijn;
la.. ~ qd, iem. lang laten wachten, aan
d"n praat houdcn.
storleamente, avv stllrleo, agg geschiedkllndig, historisch; waar, eeht gebeurd; voce
storica, verouderd woord.
storlella, I vertelling, sprookjc, fabel; verzinsel, smocsje.
storlografla, f geschiedschrijving.
storillgrafo, m geschiedsehrijver.
storlone, m iSJ steur.
stormegglare, vi een oploop vormen; de
stormklok luidm.
stormlre, vi ruischen, ritselen.
stormo, m troep, schaar krijgslieden; gevecht; strijdgewoel; menschenmenigte,
oploop, samenseholingj vlucht (vogels)j
durare allo ~, pal staan in 't gevecht;
sonare a ,...." storm lui den.
stornare, I vt afwenden, doen teruggaan; afdrijven; ontraden, (iem.) van iets afbrengen; ,...., un alta.re, een zaak cloen afspringen, mislukken; ,...., una partita, :$
storneeren, e('n fout door een tegenpost
verbeteren; 0 0 0 terughalen, trekkenj II
vi van den weg afwijken; achterllitgaan,
achteruitloopen (eEn wagen).
stornello, m drieregelig volksliedje; ~
spreeuw.
I storno, I m spreeuw; II (agg) cavallo ,...."
spreeuwschimm"l, geelgrijs paard.
2 storno, m ommekeer; terugkeer; afwijking; draaiplaats, keerplaats, ruimte om
te wenden; loterijlot dat men na 't verstrijken van den kooptijd nog kan krijgen; $ tegenboeking ter verbetering v.
verkeerd geboekte post; non c' ~, hier
j~ geen ruimte om te keeren, om te
draaien.

e

e

storpiamento
storplamento, m zie storpiatura.
storplare, I vt venninken, kreupel, lam maken; -Ie parole, de woorden verminken,
slecht uitspreken; II -rsi, vr kreupel
worden, een zwaar lichaamsgebrek krijgen.
storplatamente, avv verminkt; pronunziare
- una lingua, een taal slecht uitspreken,
radbraken.
storplato, I p pass (v. storpiare) & agg verminkt, kreupel, lam; II sost m kreupele,
lamme, venninkte.
storplatura, / venninking, kreupelheid, verlamming.
stllrplo, agg & sost zie storpiato.
stllrre, vt zie distorre.
storslone, / zie estorsione.
stllrta, I verstuiking, verdraaiing; kromming, bocht; distilleerkolf, retort; l'
urinaal (voor bedlegerige zieken); ~ III
krorozwaard; oud-Tosk. lire; - del collo,
stijve hals.
stortamente, avv verdraaid, verbogen,
krom; fig onzinnig.
stortezza, I kromming, kromheid, gebogenheidi lig gewrongenheid, dwaasheid (v.
denkbeelden).
stllrto, I p pass (v. storcere) & agg verdraaid,
krom, gebogen; gekromd, samengetrokken; lig gewrongen, verkeerd, dwaas; II
avv in: camminare - , scheef loopen.
stortura, f kromheid; verstuiking; fig gewrongenheid, zonderlingheid, dwaasheid.
stovlglla'lo, m pottenbakker; koopman in
aardewerk.
stovl'glle, I pI aardewerk, potten en pannen;
dar nelle - , F in drift aUes kort en klein
slaan.
stozzare, vt drijven (metaal).
stllzzo, m drijfbeitel (v. goudsmeden).
stra-, voorvoegsel, dat den overtreffenden
trap aangeeft: extra-.
strabalzonl, avv in: a - , heen en weer
springend, op en neer springend.
strabastare, vi meer dan genoeg zijn.
strabello, agg buitengewoon schoon.
strabene, avv uitstekend.
strabere, strabe'vere, vi onmatig drinken.
strablllare, vi zich buitengewoon verwonderen.
strablsmo, m 't scheelzien.
straboeeare, vi zie traboccarc.
straboeehe'vole, agg ovennatig, bovenmatig, buitengewoon; onbedachtzaam, roekeloos.
strabullno, agg bijzonder goed.
strabuzzare, vt met de oogen roUen.
straeanarsl, VI' zich aftobben.
straea'rleo, agg overbelast, overladen.
straearo, agg buitengewoon duur 0/ dierbaar.
atracca, f (groote) vermoeidheid; alla - , ongaame, lusteloos.

strada
straeeale, m brock (v. paardentuig); strook,
lap; fig hinderpaal, stoorrtis, sta-in-dEn
weg; straccali, pI bnotels.
straecare, I vt vermoei(n, afmatten, uit!,utten; (vle€sch) laten besterven; fig lastig
vall en, vervelen, plagtn; II -rsi, 1W zich
vennoeien, afmatten, afwerken_
straeeetto, m $ kladboek.
straeehezza, f vermoeidheid, uitputting, afmatting.
straeehlno, In soort weeke kaas uit Lombardije.
straeela 'bile, agg verscheurbaar.
straeelafllgllo, In $ kladboek; klad, concept
v. e. geschrift.
straeeialulllo, In zijde-afkammer; lompenkoopman.
straeelamento, In het verscheuren, afscheureno
straeelare, I vt verscheuren, in stukken
scheuren; afkarnmen (de zijdecocons).
straeciasaeeo, avv in: a - , met leede oogen,
met een scheel oog (aanzien).
straeciato, p pass (v. stracciare) & agg gescheurd, verscheurd; in lompen gehuld.
straeelatura, I het verscheuren; het afkammen der zijde.
stra'eelo, 1m vod, lamp, lor, lap; flard; floret-,
floszijde; non ve n' e rimasto Pi~ ,...., er is
geen lor meer van overgebleven; non
sanno - di ... , zij weten geen lor van ... ;
II agg gescheurd, verscheurd; bozzoli
stracci, pI afgekamde cocons; carla straccia, pakpapier; misdruk; e tutta roba
straccia, 't zijn niets dan lomptn en lorren.
straecione, m in lompen gehulde man,
schooier; ~ wolhekel.
straeeo, I agg moede, vermoeid, afgemat,
uitgeput; versleten, afgedragen; verIegen, verschaald; borsa stracca, ledige
beurs; - /inito;......, morlo, doodmoe; studi
stracchi, pl lauwe, slappe studies; essere
- di qc, iets moe, zat zijn, er genoeg van
hebben; II sost In vermoeidheid; uitputting.
straeollare, I vt ontwrichten; II -rsi, 1W
ontwricht worden.
straeontento, agg buitengwoon tevreden.
straeo'rrere, vi onophoudeJijk verder loopen;
over zijn tijd loopen.
straeottare, vt stoven.
straelltto, I p pass (v. stracuoccre) & agg
sterk gekookt; cotto - , . stomdronken;
smoorlijk verliefd; II sost In gestoofd
vleesch.
straeulleere, vt te sterk, te hard koken.
strada, t straat, weg; fig weg, middel; battuta, druk begane weg; strade di campagna, plJandwegen; - coperla, ~bedekte
weg; donna di per le strade, straatloopster,
straatmeid; ferrata, spoorweg; -_era, hoofdstraat, hoofdwegj - mil;'
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tare, heerbaan; ,..., nazfonale, rijksweg; ~
traversa, dwarsstraat, dwarsweg; ~ vicinale, buurtweg, laridweg; essere in istrada,
op den rechten weg zijn; essere, mettere
nella buona~, op den goeden weg blijven,
brengen; /ar ~ a qd, iem. den weg wijzen;
lig baanbreken voor iem.; /arsi ~, zich
een weg banen, zich baan breken; gettarsi
alia ~, straatroover worden, zijn; lasciare
nel mezzo d'una ~, in den steek laten;
non ritrovar la ~ per tornare a casa, geen
weg meer weten, de kluts kwijt zijn, gebeel verbluft zijn; quel/a e la ,....,/ F daar
is de deur!
stradale, I agg weg-, wegen-, straat-; lavori
stradali, PI wegenaanleg; II sost m groote
weg, straatweg.
stradare, I vt den weg wijzen; lig dEn weg
effenen, op 't goede pad brengen; aan den
gang brengen (een wnk); ~ un ragazzo,
een passende loopbaan kiezen voor een
jongen; II ~rsi, vr zich op weg begeven;
een loopbaan kiezen.
stradella, / straatje.
stradlere, m douanier.
stradlno, m wegwerker.
stradlva'rlo, m I stradivarius (viool).
stradone, m breede baan.
stradotale, (agg) beni stradotali, PI privaatvermogen der vrouw buiten de buwelijksgift.
stradu' cola, I > steegje.
stratalelare, vi maar raak, onbezonnen handelen.
strafalclone, m grove fout, flater, bok; onbezonnen, onnadenkend mensch.
stratare, vi overdrijven, meer doen dan
noodig is.
strafatto, agg overrijp, beursch.
strafelarsl, vr hijgen van inspanning.
straflgurlre, I vi veranderen, misvormen; II
,-...."si, vr veranderen (van gelaat), ontstellcn.
straflgurlto, p pass (v. stra/igurirc) & agg
ontdaan, ontsteld, onkenbaar.
straflne, agg extrafijn.
straforare, vi zie tra/orarc.
straforo, m zie tra/oro; a-jour werk, werk
met uitgesneden gaten, borduurwerk;
lavorar di ,...." opengewerkte sierarbeidmaken; fig in 't geniep, heimelijk handelen;
sapere una cosa di ~ of per istrafoYo, iets
langs een omweg, van buitenom weten.
strage, f bloedbad, slachting; schade, verwoesting; lar ~,uitmoorden, een bloedbad aanrichten; esserci di qualche cosa la
,...." van iets in overvloed voorhanden zijn.
stragludlclale, stragludlzlale, agg '" buitengerechtelijk.
stra'gllo, m J,. stag.
stragodere, vi volop genieten (v. 't leven).
stragrande, agg buitengewoon groot.

stranguglione

stralclare, vt de Wilde scheu ten uitsnijden,
uitdunnen; slecht snijden, versnijden; ten
einde brengen, afmaken (een zaak); bijleggen (een geschil).
stralcla'rlo, m $ liquidateur, gevolmachtigd
verkooper.
stra'ielo, m het uitdunnen, snoeien der wijnstokken; $ bijlegging, beslechting, vergelijk, transactie.
strale, / pijl.
stralielare, vt scheefsnijden (goed).
stralucente, agg buitengewoon schitterend,
helder.
stralunare, vt met grcote oogen rollen (van
toorn, smart, kramp); occhi stralunati, PI
sterk uitpuilende 0/ wijd opengesperde
oogen.
stralungo, agg buitengewoon lang.
stramaturo, agg overrijp.
stramazzare, I vt met geweld op den grond
werpen; wegslingeren; II vi bewusteloOll
op den grond vall en, languit neerstorten.
stramazzata, f hevige val.
stramazzo, m zware val; stroozak; J,. betingbalk; cadere di ~, languit op den grond
·vallen.
strambamente, avv zonderling, eigenaardig.
strambellare, vt aan flarden scheuren; fig
hevig berispcn.
strambello, m lap, £lard.
stramberla, f vreemdheid, zonderlingheid,
wanordelijkheid.
strambo, agg scheel; krombeenig; jig zonderling, eigenaardig.
strambOtto, strambOttolo, m boeren-minnelied; domheid, onnoozel gezegde.
strame, m ligstroo (voor vee); ~ fourage
voor de paardcn.
stramegglare, vi hooi 0/ stroo vreten.
stramogglare, vi in overvloed voorhanden
zijn; zeer rijk uitgevallen zijn (de oogst).
stramonlo, m If. doornappel.
stramortire, vi zie Iramortire.
strampalaterla, I zeer dwaas gezegde; onzin.
strampalato, I agg overspannen, buitensporig, ongerijmd, onzinnig; II sost m
overspannen persoon, halve gek.
strampalerla, f overspannenheid, buitensporigheid, ongerijmd, onzinnig gezegds.
stranamente, avv vreemd, zonderling.
stranare, vt mishandelen, slecht behandelen,
afzetten.
stranezza, f vreemdheid, zonderlingheid;
zonderlinge, dwaze handeling of uiting.
strangolamento, m worging, vprworging.
strangolare, I vt (ver)worgen; II ~si, vr
zich worgen.
strangolato, p pass (v. strangoiare) & agg
gewor!ld; voce strangolata, piepende, verstikte stem.
strangolazlone, f (ver)worging, verstikking.
strangugllone, m worg: keelziekte van vee;
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stravasare

keelontst3king, zwe1ling der halsrukken; '" la vita, het leven met moeite
rekken; II vi hard roeien; III ""'1'si, vr
klieren; F plotselinge ziekteaanval, bescheuren,
aan flarden gaan.
roerte; groote brok, waarin m~n bijna
stikt.
strappata,1 ruk; tll straf aan (13 wipgalg.
strappato, p pass (v. strappare) & agg verstrangu'rla, f
m03ilijke pisloozing.
scheurd, haveloos; in flarden afhangend.
stranlare, I vt verwijderen, vervreemden;
mishandelen, slecht behandelen; II -rsi, strappatura, t het scheuren; scheur.
vr zich ver houden, zich onttrekken (aan); strappo, m scheur, gat; hevige schok, ruk;
zich vervreemden.
a strappi, onderbroken, met tusschenstranlero, I agg vreemd, buitenlandsch; onpoozen.
gewoon, niet gebruikelijk; II sost m strappone, m harde ruk aan den teugel.
vreemdeling, buitenlander.
strapunto, m gepiqueerde, gestikte matras
strano, agg vreemd, vreemdsoortig, zonder01 deken.
ling, ongewoon; onbekend; onbeleefd, strarleeo, agg buitengewoon rijk.
grof.
strarlpare, vi buiten de oevers treden.
stranuffUa, f t. kruidbladwolfsmelk.
Strasburgo, m Straatsburg.
straordlnarlamente, avv buitengewoon, on- straseleare, I vt wegsleepen, achter zich aan
gemeen.
slepen, langs den grond slel'pen; ,.... Ie
straordlnarletA, f buitengewoonheid, merkparole, de woorden sleepen, lang aanhouwaardigheid.
den; tarsi un po' ....." zich een weinig laten
straordlna'rlo, I agg buitengewoon, ongerondrijden; II vi slepen, naslepen; III
meen; merkwaardig; II sost m iets buiten-rsi, vr zich (met modte) voortsleepen.
gewoons, ongewoons; extrabode, extra- stra'seleo, m het voort-, weg-, nasleepen;
bestelling; bijzonder biechtvader.
sleep (aan japon); nasleep (v. ziekte);
strapagare, vt te duur betalen; iem. meer
strascichi, Pl rest, overblijfsel; naspel, gegeven dan hem toekomt.
volg, nasleep; parlare collo ,..." slepend
strapanato, agg gescheurd, aan flarden.
spreken.
straparlare, vi te veel praten, kll'tsen; raas- straseleone, m ~Ude man, die zich slechts
kallen.
met moeite voortsleept.
strapazzare, I vt mishandelen, slecht be- straseleonl, avv a ....." slepend; al slepend.
handelen; schelden, uitveteren; leelijk toe- straselnamento, m het sleepen (op den grond).
takelen; ruw behandelen; niet ontzien straselnare, vt slepen, laten sleepen; meeslee(kleeren); ,..., un cavallo, een paard in de
pen; J,. op sleeptouw nemen, hebben.
soep rijden; ,..., un lavOt'o, een werk ver- straselnlo, m gesleep, gesleur; 't slepen
knoeien; II ""'rsi, vI' zich afbeulen, afeener ziekte; sleep.
stra'selno, m zie strascinio; trek-, sleepnet
werken; zich niet ontzien.
(voor vogels); sleepnet (voor visschen).
strapazzata, 1 scherp verwijt, h3vige uitbrander.
straselno, m rondventend vleeschverkooper;
strapazzatamente, avv moeitevol; slordig, straseeolare, vi zie trasecolare.
fjig kno~ier.
knoeierig.
strasonare, v·i I naklinken, weergalmen.
strapazzato, p pass (v. strapazzare) & agg stratagemma, 1 (ktijgs)\ist, kunstgreep.
leelijk toegetakeld, afgebeuld, afgewerkt; strategla, 1 strategie, krijgskundp.
lavoro ,..." slordig werk; vita strapazzata, strateglcamente, avv strategisch.
kommervol leven.
strategleo, agg strategisch; krijgsklHldig.
strapazzo, I m slechte behandeling, over- stratego, m strateeg, krijgkundige; veldheer.
lading, overspanning (door te zwaar wer- stratlfleazlone, f laagsgewijze ligging.
ken); het zich afbeulen, zich overwerken; stratlforme, agg laagsgewijze, in lagen.
case da ,..." Pl dingen voor dagelijksch ge- strato, m laagO; tapijt; gelaagcle wolk, strabruik; scarpe da ,..." pl march ,erschoenen,
tus; ,...., di pietra renosa, zandsteenlaag.
sterke schoenen; II agg heelemaal gek.
stratta, 1 ruk; stoot.
strapazzoso, agg vermoeiend, afmattend, strattagemma, 1 (krijgs)\ist, kunstgreep.
zwaar.
strattone, m hevige ruk.
straperdere, vi buitengewoon veel verliezen. stravagante, agg stravagantemente, avv buistraplaeere, vi buitengewoon bevallen.
tensporig, zonderling, buitenissig; overstrapleno, agg overvol, meer dan vol.
spannen; onbestendig (weer).
straplombare, vi uit het lood vallen; onder stravaganza, f buitensporigheid, buitenissigden last bezwijken.
heid, zonderlingheid, dwaasheid; onbestrapotente, agg buitengewoon machtig.
stendigheid (v. h. weer).
strappare, I vt verscheuren, aan flarden stravanzare, vi nog over zijn; teveel zijn
scheuren; wegrukken; ontrukken; fig ont(van iets).
lokken, met gewald o/list verkrijgen (toe- stravasare, I vi overloopen; II -rsi, vr zich
stemming); -- di mani, uit de handen
uitstorten, uitvlo~i('n.
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stravaso, m uitstorting (v. vochten).
strav~cchlo, agg zeer oud.
stravedere, vt zeer goed zien; ook: slecht
zien; fig verkeerd opvatten.
stravero, agg zeer waar; e vero "", 't is maar
al te w"ar.

stravestlre, vi zie travestire.
stravlsare, zie travisare.
stravlzlare, vi uitspatten, slempell, brassen.
stravl'zlo, m uitspatting; zwelgerij.
stravlzzo, m QJ gastmaal van de Accademia
della Crusca (zie Crusca).
stravol;::ere, vt verdraaien, vprtrekken (het
gelaat); onderste boven gooien, omgooien;
lig verkeerd uitleggen.
stravolglmento, m verdraaiing, vertrekking
(van 't gelaat); ,.., di mente, geestverstoring; ~ di :!Jeriodi, omzetting der zinnen.
stravoltare, vt omdraaien, omkeeren.
stravolto, p pass (v. stravolgere) & agg omgedraaid, omgekeerd; vertrokken, verkeerd; verward, halfgek.
strazlamento, m verscheuring; zwaar verdriet; tegronderichting; misbruik.
strazlante, agg hartverscheurend, ontzetrend.
strazlare, vt verscheuren; kwellen, pijnigen,
leed veroorzaken; bespotten, hoonen;
verkwisten, verspillen (geld); bederven;
verdraaien; misbruiken; J slecht uitvoeren, verknoeien.
stra'zlo, m verscheuring, mishandeling;
II slachting; kwelling, pijn; harteleed; zware,
bittere beleediging, hoon; verwaarloozing, verknoeiing (v. goed); verkwisting;
restanten, overgebleven lappen, afval.
strazza, f strass, valsche diamant.
streeclare, vt losvlechten.
strega, f toovenares; oude tooverkol, heks;
kaarsenaansteker in kerken; darsi aile
streghe, in vertwijfeling geraken, wanhopig worden.
stregamento, m beheksing, betoovering.
stregare, vt beheksen, betooveren; fig ver·
strikken.
stregato, agg behekst, betooverd; fig dor,
leelijk.
stregherla, f betoovering, beheksing; heksenwoning.
streghlno, m stoklampje der lantaarnopstekers.
stregona, f toovenares, heks.
stregone, m toovenaar.
stregonerla, t hekserij, beheksing.
stre'gua, t maat, verhouding; (gelijk) aandee I in de vertering; andare alla medesima
~, hetzelfde lot deelen; giudicare all",..,
di ... , beoordeelfn naar den maatstaf, de
verhouding van ... ; mettere tutti alia stessa
~, allen over dezelfde kam scheren.
stremamente, avv zie estremamente.
~tr\!m~re, vI yermincleren; i9i 4ei vi ten,ie
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slinken; in de diepste ellende brengen.
stremenzlre, vt zie striminzire.
stremezza, f uiterste ellende.
stremlta, f zie estremita.
stremo, agg zie estremo.
str~nna,
t nieuwjaars-, kerstgeschenk;
nieuwsjaarsfooi; boek met feestgedichten.
strenuamente, avv dapper, wakker.
strenulta, f moed, dapperheid, gedurfdheid,
vuur.
strenuo, agg moedig, dappc!" "urig, vol
warmte.
strepltare, vi schreeuwen, geraas, leven,
drukte maken.
strepito, m !<;eraas, leven, drukte; luid gcschreeuw; fare~, groot opzien verwekken.
strepltosamente, avv streplto5o, agg luidruehtig, geraasmakend; libra "", opzienbarend boek.
stretta, f het drukken, persen; druk; nood,
verdrukking, klem, verlegenheid; 't rijpen
v. h. graan; bergengte, nauwe pas; gedrang, dichte menigte; J stretta (deel
eener fuga); ~ di mano, handdruk; ~ di
spalle, schouderophalcn; dar l'ltltima ~,
den laatstcn stoot, den genadestoot geyen; essere aile streite, aan 't eind, 't slot
van een werk, een rede gekomen zijll;
ook: in de klem, in nood zi tten, geen
oogenblik te verliezcn hebbEn; alia "",
ten slotte, eindelijk; J saamgetrokken.
strettamente, avv gedrongen; nauw, straf;
eng (verwant); met aandrang (verzoeken); stipt, strikt.
strettezza, f engte, nauwheid, beperktheid,
bekrompellheid (v. ruimte, v. geldmiddelen); krapheid (van kas); strettezze; PI beperkte, bekrompen omstandigheden, gebrek; ~ di petto, beklemming op de borst.
strettlre, vt nauwer maken (kleeren).
stretto, I agg eng, nauw, smal, krap; te
nauw; streng; calzoni stretti, PI spanbroek;
pronunzia stretta, gesloten ui tspraak;
regoZa stretta, strenge regel, observantie;
vino ~, lichte wijn; esser ,...., a qd, nauw
met iem. verwant zijn; pigliarla stretta,
niet ver genoeg uithalm (bij 't rij<len);
tenere uno,.., a denaro, icm. krap houden; di
maniche strette, zeer streng, zeer stipt; II
sost m engte, bergpas; zeeengte; 10 Stretto,
de straat van Messina; J snelle wending
in een fuga; III p pass (v. stringere) samengeperst, ingeregen; samengf'trokken, samengebonden; aallgetrokken (knoop);
pugni stretti, PI gebalde vuisten.
stretto'la, t koord, band.
stretto'lo, m laken-; wijnpers; walswerk; ~
schroefbank; fig nauwe ruimte vol mensehen.
strettura, f samenpersing; bet pusen, drukken; insnoeren; engte, nauwheid.
~trla, t ~ streepi ~roefl !?leuf; c1Ii1~dje b}Qed
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in SPlltum; strie, pI strepen in 't kleurenknopt (stijl); andare - , zeer nauwsluispectrum.
tende kleeren dragen.
strlato. agg gegroefd. gecanneleer.d; ge- strl'ngere, I vt samentrekken, samensnoeren,
samenpersen;
samenbinden; omvatten;
gleufd; gestreept; - di sangue,
met
bloed vermengd.
dwingen, noodzaken; sluiten (vriendatrlcnln., / strychine.
schap, een verdrag); drukken, dringen;
strldenh, p pres (v. stridere) & agg gillend,
aandringen; - d'assedio, ~ belegeren;
schreeuwend, schril, schel; schreeuwerig
- it discarso, de redevoering besluiten;
colOl·i st,identi, PI sch~lle, opzichtige
-Ie labbra, de lippen samenknijpen; - la
kleuren.
mano, de hand drukken; - al muro, tegen
strl'dere, vi gillen, schrC"euwen. krijschen;
den muur drukken; ...... il pugno, de vuist
schrilklinken; knapperen (hout); knarsen,
ball en; -rsi qd al seno, iem. aan de
knetteren; ruischen, (bladeren); fig zich
borst drukken; ...... la spada, de hand aan
luid beklagen, schreien; (fig) i colori stri't zwaard slaan; - la terra, '" dicht bij
dono, de kleuren schreeuwen, passen niet
den wal houden; - tra l'uscio e il mura,
bij elkander; vloeken; bisogna striderci, F
in 't nauw drijven, tot een beslissing
men moet door den zuren appel heen
dwingen; - il vento. '" scherp bij den
bijten.
wind zeilen; - una vite, een schroef aan® strldlre, vi zie stridere.
draaien; II vi drukken, knell en. klemmen;
Itrldo, In (PI: strida) schreeuw, geschreeuw.
fig dringen; il tempo stringe, de tijddringt;
strldore, In schreeuw, geschreeuw, gekrijsch;
III -rsi. vr zich samentrekken, zich
geknars (v. ijzer); F felle, snijdende koude;
(aan)drukken tegen; dichter bij elkaar
- di demi, tandgeknars; - della /reccia,
aansluiten, opsluiten; ....."si ad.iosso a qd.
het snorrC"n van de pijl.
op iem. aan dringen (om hem aan te grijatrl'dulo, agg gillend, krijschend, schel,
pen. lastig te vallen); IV stringi, stringi,
doordringend.
eindelijk, ten slotte.
atrlgare, I vt ontwarren, losmaken, afwikke- strlnglmento, m het samentrekken, samenlen; lig regelen, bijleggen, beslechten (gedringen; insnoeren.
schillen); afmaken, ten einde brengen; strlngltura, 1 uitpersing, persing; omknela strigarla in due parole, F kortom, kort strlnta, 1 zie streUa.
[ling.
en goed; II -,si,
zich losmaken, uit strlnto, p pass v. stringere, zie streUo III.
e~n ongelegenheid redden; bevrijden; strlppare, vi gulzig eten, schrokken, zich
strigarsela tra due persone, F het onder
volproppen.
elkaar uitmaken; strigatevela voi, maakt strlppata, 1 overdadig maal; volpropperij.
dat maar onder elkaar uit.
strlppone, m vreetzak.
strlge, f 3! nachtuil, kerkuil.
strl'scla, 1 streep; strook (papier. linnen &);
strl'gglne, 1 zie strige; helleveeg; felle snijlint; bies (in uniformbroek); scheerriem;
dende koude.
siijmerig spoor v. slakken; ...... di luce,
strl'glle, In zweetkrabber der Ouden.
lichtstreep.
strl'glla, 1 roskam.
strlsclaluilla, 1 3! ge1e kwikstaart.
strlgllare, vt roskammen.
strlsclamento, m het kruipen, kruiperij,
strl'gnere, vt & zie stringere.
vleierij.
strl'golo, m darmnet; strigoli, pI afval van strlsclare, I vi kruipen (slangen); langsstrijvleesch.
ken, dicht langs (iem. 01 iets) vliegen,
strillare, vi schreeuwen, krijschen.
scheren (kogel. vogel); schampen; II vt
strlllo, In schreeuw; geschreeuw, gekrijsch.
wrijven, afwrijven; bestrijken; ...... i Irutti
Itrillone, m luide schreeuw; schreeuwende
dat ramo, de vruchten van den tak strookrantenventer.
pen; - i piedi per terra,' met de voeten
atrlllllzzo, m 3! ortolaan.
slepen; ...... una riverenza, een diepe buiging
strlmlnzlre, I vt eng samenpersen, insnoemaken; - una tela, een stuk linnen in
ren, inrijgen; II -rsi, VI' zich rijgen; zijn
strooken scheuren; II ....."si, vr (a qd) iem.
kleeren nauw insnoeren.
vleien, voor iem. kruipen.
strlmpellare, vt & vi op de piano hakkelen, strlsclata, 1 't afstroopen, afwrijven; langs
hameren; krassen (op de viool).
strijken; kruipen; lange strook land.
strlmpellata, / gehakkel, gehamer, gekras. strlsclato'io, m wrijflap, wrijfkussen.
strlmpello, m gehakkel, gehamer; rammel- strl'scio, m het strijken, langsstrijken; afkast, hakkebord.
strijken, afwrijven; streep; loopijzer v.
strlnare, vt het overgebleven dons v. geslede; di ,.." langsstrijkend, strijkelings;
plukte vogels afschroeien.
palla di - , schampschot; cogliere di ......,
strlnga, 1 rijgband, veter; snoer; nesteI.
schampen, even raken (kogel); tirare di ......,
strlnga'lo, m nestel-, vetermaker.
vlug doorloopen, zich niEt ophoud n.
""lnBato, age eJlS, geregen, ingesnQerdj bt!- IItr lscione, J m """'(lna, t vleier, kruiperj -sterj
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II avv ,..,., of striscioni, kruipend, slepend,
andare striscioni, met de voeten sIepen.
strltotamento, m fijnwrijven, -maIen; verkruimeling, verbrokkeling.
strltotare, I vt fijnwrijven, fijnmalen, verbrokkelen, verkruimelen; verpletteren; fig
verpletteren, vemietigen; II -rsi, VI' in
stukken vallen, verkruimelen, verbrokkelen.
strltolatura, 1 zie stritolamento.
strlzzare, vt drukken, uitpersen; uitwringen;
,..,., un occhio, een knipoogje geven.
strlzzata, f uitpersing; knipoogje.
strlzzone, m hevige buikpijn; ijzige, snijdende koude.
stri'lla, stri'lle, 1 strophe, couplet, verso
strollna' ecio, stroflna' eclolo,m poets-,schuurlap; vaatdoek; stroowisch; tener uno per
(il suo) -, iem. voor de vuilste diensten
gebruiken.
[nen.
strorlnamento, m het poetsen, schuren, boestrorlnare, I vt afwrijven, afvegen, oppoetsen, schuren; wrijven; II "",-,rsi, tIl' zich
wrijven, afwrijven; -rsi a qd, zir.h bij
iem. opdringen, iem. vleien; si strolinano
per salire, zij vleien en kruipen om hoogerop te komen.
stroflnata, 1 wreef, veeg met poetslap &.
stroflnlo, m aanhoudend gewrijf, gepoets,
geboen.
strolagare, strotogare, vi ui t de sterren voorspellen.
stri'llago, strillogo, m astroloog.
strologla, 1 astrologie.
strombatura, 1 A naar buiten toe wijder
wordende deur- 01 vensteropening.
strombazzare, vt uittrompetten, uitbazuinen; veel geschreeuw, drukte over iets
maken; larsi - , zijn roem laten uitbazuinen.
strombazzata, 1 luid trompetgeschal; groot
geschreeuw over iets; luide rec1ame.
strombettare, I vi op de trompet blazen; II
zie strombazzare (is minder sterk).
strombettata, f stoot op de trompet; zie ook

strombazzata.
strombo, mAzie strombatura; in. 't alg.
trompetvormig wijder wordende opening
0; buis; vleugelslak.
stroneamento, m het afknotten, afbreken.
stroneare, vt afknotten; afbreken; 5e non
smetti, ti stronco, als je niet ophoudt,
breek ik je den hals.
stroneatura, f 't afbreken, afgebroken stuk;
(Gram) afkapping van letter 0/ lettergreep.
stroneo, I agg afgebroken, verminkt; II sost
m verminkte.
stronflare, vi hijgen, puffen, snuiven; fig
brommen.
stronflone, m snuiver, hijger; F opgeblazen
persoon.
ITAU44"'~JI,

struggimento

stronzare, '1ft sterk besnoeien.
stronzlana, f strontiaan.
stri'lnzlo, m (Chim) strontium.
stroplcciamento, m het wrijven; geschuifel
met de voeten.
stroplcciare, I vt wrijven, afwrijven; met de
voeten schuifelen, sloffen; II -rsi, VI'
zich wrijven, zich schaven, zich krabben;
-rsi gli occhi, zich de oogen uitwrijven.
stropleelata, 1 gewrijf, wreef.
siropleelatura, f 't wrijven, afwrijving.
stroplcclo, m aanhoudend gewrijf; geschuifel
met de voeten.
stroppare, vt J,. s troppen.
stropplare, vt & zie storpiare &.
stroppo, m J,. strop.
stri'lscla, f waterloop, geul V. afstroomend
regenwater, gootwater &; plasregen; gekletter v. d. regen.
strosclare, vi uitstroomen, uitvloeien; klateren, plassen; kletteren, ruischen (v. d.
regen, v. water).
stroscio, m geplas, geruisch, gekletter;
d'acqua, stortbui.
stri'lzza, f keel, strot.
strozzamento, m verworging; T vernauwing, insnoering.
strozzare, I vt worgen; lig villen, afzetten;
- un' impresa, een onderneming plotseling opgeven; - a qd le parole in bocca,
iem. de woorden afsnijden; farsi -, zich
laten afzetten, ui tkle( d ·n (dooreen woekeraar); II -rsi, VI' zich verwurgen.
strozzato, p pass (v. strozzarc) & agg met
nauwen hals (flesch &); te nauw, te smal;
ernia strozzata, T beklemde breuk.
strozzatore, m worger.
strozzatura, f (ver)worging; F woekerhandel.
strozzlno, m woekeraar; muizenval.
strubblare, vt versJijten, afdragen; verslonzen.
stru'bblo, m versJijting; verslonsing (van
kleeren, linnengoed).
struelnare, vt verwaarloozen, verslonsen,
laten slingeren.
strucinlo, m het laten slingeren, verwaarloozen, verslonsen.
stru' clo, agg haveloos, sjofel.
struciolare, vt in schijfjes, plakjes snijden.
strufa'zzolo, m brokje, hapje.
stru'ggere, I vt (doen) smelten, tot oplossing brengen; vernietigen; verkwisten;
II -rsi, VI' smelten, oplossen; -rsi di,
vurig verlangen, smachten, haken naar;
-rsi per qd, van liefde voor iem. vergaan.
strugglbuco, m vervelende, onaangename
geschiedenis.
struggleuore, m hartzeer.
strugglmeato, m wegsmelting, oplossing;
vertering; vemietiging; verkwisting; lig
ongeduld, vurig verlangen; - di corpo,
nevi He dian-nee,
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struggltore, m verwoester, vemieler;
struma, I T struma.
strumenta'ccio, m > slecht instrument;
stecht, onbetrouwbaar sujet.
strumentale, agg J' instrumentaal.
strumentare, vt J' instrumenteeren, voor
orkest ·arrangeeren.
strumentatura, strumentazione, I J' instrumentatie.
strumento, m instrumentO; > slecht sujet.
strusclare, I vt versIijten, afdragen; II ~rsi,
vr zich verontrusten, smach ten naar;
~rsi a qd, iem. vleien, flikflooifn.
struscione, m sleetseh persoon; vleier.
strutta, f smelting, oplossing; vloeibare was.
strutto, I p pass (v. struggere) & agg gesmolten; mager, uitgeteerd; ~ a quattrini, zonder middelen; II sost m reuzel.
struttura, I structuur, bouw.
struzzo, m ~ struisvogel.
stuccare, I vt met gipskalk bepleisteren,
diehtsmeren; stoppen; lig vervelen; II
~rsi, vr zich vervelen, iets moe, beu
worden.
stuccatore, m stukadoor.
stuccatura, I bepleistering, stucwerk.
stucche'vole, agg vervelend; wenzinwt kknnd.
stucchevolezza, I verveling, tegenzin; saai heid.
stucchina'io, m venter van gipscn beeldjes.
stucchlno, m gipsen beeldje.
stucco, I m stuc, pleisterkalk; F blanketsel;
lavoro di ~, stucwerk; rimaner di~,
stijf, paf blijven staan; II agg verve!end,
saai, beu, zat.
studente, m student; - di (of in) legge, student in de rechten; ~ di (of in) medicina,
student in de medicijnen.
studiacchiare, vi met weinig ijver studeeren.
studlare, I vt & vi stude ere n; leeren; onclerzoeken, bestudeeren; versneUen, verhaas-.I
ten (den pas); ~ Ie lettere, in de lettereD
studeeren; ~ musica, muziek stucleeren;
~ Ie parole, zijn woorden afmeten; studiarla, zeer spaarzaam zijn, zich zeer bekrimpen; II ~rsi, vr zich beijveren, zich
inspannen.
studlatamer.te, avv met voordacht, met opzet.
studiato, p pass (v. studiare) & agg bestudeercl, gcmaakt, gekunsteld; goed overdacht.
studietto, m studeerkamertje.
stu'dio, m studieD; wetenschappelijk gebied;
vlijt, ijver, toewijcling; J' oefcnstuk;
oefenschets (v. schilder); fi universiteit,
hoogeschool; studeerkamcr; werkkamer;
werkplaats, atelier (v. kunstenaar); laboratorium; kantoor (v. notaris); ~ dal
vera, naar de natuur teekenen &; attendere
a parfPrlii sturN, op meer liM eeJl ll"el,Jieli

sturare

der wetenschap werkzaam zijn; a - , a
bello ~ of a sommo ~, met veel ijver;
met opzet; nadrukkelijk.
studl610, m studeerkamertje.
studlosamente, avv ij veri g, vIijtig; dienstvaardig; met opzc·t, me t voordracht.
studioso, agg ijverig, vlijtig; leergierig;
dienstvaardig, vlug.
stu ell are, vt l' bloed stclpen met cen plukselprop, tamponnecnn.
stueIlo, m ~ ptukselprop, tampon.
stura, I kache I; distilleeroven; hcet bad,
zweetbad; zweetkamertje; serre, plantenhuis; vivanda in istula, gcstoofd eten.
stufaiu6la,! stoofpan.
stufare, vt stoven; in kokend water dompelen; lig beu maken, gloeiend vervel€n.
stufato, m gestoofd vleeseh.
stufo, agg moe, beu, zat.
stu'mla, stu'mmia, I schuim (op kokcnd
vleesch);
di ribaldi, aartsschelm,
-schurk.
stummiare, vt het vleesch afschuimen.
stuoia, I zie stoia.
stu610, m gewapende troep, gewapend gelei de.
stupefare, I vt verbazen, doen verstommen;
II ~rsi, vr verstomd staan (v. verbazing).
stupefattlvo, agg verbazend.
stupefatto, agg verbaasd, verstomcl.
stupefazione, I verbazing, verstomming;
verbijstering.
stupendamente, avv stupendo, agg verbazend,
verwonder!ijk;
buitengewoon;
grootsch, voortreffelijk.
stupida'ccio, agg aartsdom.
stupida'ggine, I domheid, onwetendheicl,
stompzinnigheid; onzin.
stupidamente, ·avv dom, stompzinnig.
stupid~zza, I domheid, stompzinnigheid;
onzl11.
stupidire, vi dom, stompzinnig worden.
stupidltll, I zie stupidezza.
stu'pido, agg clom, stompzinnig.
stupire, I vi & ~rsi, vr zich verbazen, in
verbazing gcraken; II vt in verbazing
brengen.
stu pore, m verbazing, verwondering, vcrbijstering, verbluftheicl; ~ verdooving;
uno~di bellezza, een wonder van schoonheid; lare ~, in verbazing brengen.
stuprare, vt verkrachten, schenden.
stupratore, m verkrachter, schoffeercler.
stu pro, m verkrachting.
stura, I 't opensteken (v. e. vat); dar la ~ (a),
de kurk, den stop aftrekken; cen vat
opensteken; fig den vrijen teugel laten
(aan zijn woorclen); er door brengcn (het
vErmogen, al patrimonio).
sturare, vt openstekcn, ontkurken, den stop
aftrekken; ~ gli orecchi a uno, iew. ge(i\lcnt qe waarneig ?e~l!o:l,
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sturbamento, m storing, verwarring, verontrusting.
sturbare, vi storen, in de rede vallen; in de
war brengen.
sturbo, m storing.
stuzzlcadentl, m indect tandenstoker.
stuzzlcamento, m ophitsing.
stuzzlcare, vt opstoken; aanwakkeren (vuur);
fig ophi tsen, opporren, aanstoken; ,.... i
denti, in de tanden peuteren; fig een
beetje eten; ~ gli orecchi, de ooren uitpeuteren, schoonmaken;
un tasto, een
gevoelige plek aanraken; ~ un vespaio,
zijn hand in een wespennest st.eken; zich
in een moeilijke kwestie mengen; (prov)
non bisogna ~ il can che dorme, men moet
geen slapende honden wakker maken.
stuzzlcato'lo, m pook; prikstok.
stuzzlcorecchl, m indecl oorlepeltje.
su (v66r uno en unasoms:sur; met het lidw.
versmolten tot: suI, sullo, sui of su',
sug/i, suI/a, suI/e) I prep op; er bovenop;
bii, langs; in; tegen, omstreeks (v. tijd);
volgens, naar; eTop, eraver; sull' ancora,
voor anker; sui discgno, naar, volgens de
teekening; sull' esempio di ... , op, naar 't
voorbeeld van; sul mare, aan zee; suI
serio, zie serio; sui tramontare del so/e,
tegen zonsondergang; in sui verno, in
den winter; dire su una cosa, op iets bieden (op veiling); essere sui fare qc, op 't
punt zijn iets te doen; farei su i suoi commenti, zijn bemerkingen er over maken;
leggere sui giornaIi, in de dagbladen lezen;
levarono i fiori di sulla tavola, zij namen
de bloemen van tafel weg; marciavano su
PaTigi, zij trokken op Parijs los; mettersi,
porsi sulla mano, op hoI gaan (paard);
so/fiac; SU, blaas e1' op; II avo naar boven,
erop; andar ~, naar boven gaan; buttare
~ dell' acqua, er water op gooien; dir ~,
ui t het hoofd opzeggen; levarsi ,...." opstaan; zich opheffen; mettere ~, oprichten, inrichten, stich ten (gezin); ophitsen,
boos maken; star ,...." er op zijn, liggen;
tiraTe ~ per medico, voor geneesheer opleiden; venir ~, boven komen; fig opkomen, gedijen; ,...., dati' alto, van de hoogte
af; van boven af; da ... in ,...., ... , van ... tot ... ;
tutti i cittadini da venti anni in,...." aile burgers vanaf twintig jaar; in ,...." ongeveer;
e in sui venti, hij is ongeveer twintig jaar
oud; poco,...., poco giu of ,...., per giii, ongeveer, ten naastA bij;
langzaam aan;
tutti in~! aile hens aan dek; III inlerj
komaan! moed gevat; ~ ~! frisch opl
aangepakt; ~ via! welaanl
suaccennato, agg bovenvermeld.
suasorlo, agg overtuigend.
sub-, als voorvoEgsel: onder.
subaccollare, vt besteden, onderaannemen.
5ubaccollata'rlo, m onderaannemer.
,.-...J
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suba'cqueo, agg zich onder water bevindend.
subafflttare, vi onderverhuren.
subalplno, agg aan den voet der Alpen gelegen.
subalterno, agg (& sost m) ondergeschikt(e).
subappaltare, vi onderaanbesteden; in onderpacht geven.
subappalto, m onderpacht; onderaanneming
v. e. we1'k.
subappennlno, agg aall ckn voet der Apenijnen gelegen.
subasta, f gedwongen, gerechtelijke ve1'koop.
SU 'bbla, t steE'nhouwersbeitel.
subbletto, & zie soggetto &.
su'bblo, m ~ weversboom.
subbolllre, vi zie sobbollire.
subbu'gllo, m verwarring, warboel; gedrang.
su 'bdolo, agg beclriegelijk, valsch.
subentrare, vi in iem.'s plaats komen.
subletto, & zie sogget/o &.
sllblre, vt ondergaan, lijden, doorstaan.
sublssare, I vt te gronde rich ten, omwerpen;
II vi verzinken, ten onder gaan.
sublsso, m omverwerping, verwoesting, ondergang; groote hoeveelheid; ,...., di gente.
groote menigte volks; mandare in ~, te
gronde rich ten, verwoesten.
subitamente, avv terstoml, onmiddellijk.
subitaneamente, avv plotseling, onverwachts.
subltanelta, / 't plotselinge; heftigheid; onwlllekeurighei,l,
sublta'neo, agg plotseling, onverwacht; Ollwillekeurig; hcftig, opvliegend; moto ~,
onwillekeurige beweging.
subibzza, f 't plotselinge; vlugheid; onove1'legdheid.
su'blto, I agg plotseling, onverwacht; vlug,
vlug bij de hand; opvliegend, driftig; e
lIomo ,...." hij is een zeer opvliegend, driftig
mensch; II avv terstond, onmiddellijk;
~, terstond, zonder dralen; su. qucl ,......."
plotseling, onverwacht; ook: op dit oogenbli k, dadelijk.
subllmare, vt verheffen; (Chim) sublimeeren,
vervluchtigen; ook: door distillatie zuiverell.
subllmato, m sublimaat.
sublime, I agg hoog, verheven; prachtig; ,....,
ingegno, uitstekend talent; pensiero ~,
verhevEn gedachte; II sost m 't verhevene,
't hoogste.
sublime mente, avv hoog, verhE'ven, prachtig.
subllmita, t verhevenheid.
subllnguale, agg IAnat.) onder tb tong.
sublunare, agg ondermaansch.
submarino, agg onderzeesch.
subodorare, l't ruiken, de lucht (van iets)
hebben; raden, ve1'mocdell, een voorgevoel hebben van.
subordlnamento, m olldergcschiktmaking,
ondergeschiktheid.
1""-...1

subordina.re
subordlnare, vI onderschikken, ondergeschikt maken.
subordlnato, agg ondergeschikt; gehoorzaam, zoet (kind).
subordlnazlone, f ondergeschiktheid, afhankelijkheid; fig gehoorzaamheid.
subornare, vt omkoopen, verleid€n, tot
slechte rlingen overhalen.
subornazlone, f omkooping, verleiding tot
slechte dingen.
substrato, m substraat, onderlaag, bodem.
suburbano, agg voorstads-.
sUbll'rblo, m voorstad.
succeda'neo, I agg tn de plaats tredend, tot
surrogaat dienend; II sost m surrogaat,
vervangingsmiddel.
succedente, I p pres (v. succedere) opvolgend;
II sost m opvolger, erfgenaam.
succedere, I vi ..... a qd, iem. opvolgen; als
iemands erfgEnaam optreden; ..... a qc,
volgen op (iets); assaI voorvallen, gebeuren; II .....rsi, vr elkaar opvolgen; aflossen.
sUccessl'blle, agg a'1 bevoegd om op te volgen of te Erven.
successlone, f opvolging, erfopvolging; edrecht, erfenis, nalatenschap; 0plenvolging (v. gebeurtenissen); diritti di ....., pI
erfaanspraken; ..... al trono, troonopvoiging.
suecesslvamente, avv achtereenvolgens.
successlvo, agg opeenvolgend, achtereenvolgend, voortgezet; il giorno ....., de(n) volgende(n) dag.
successo, I m opeenvolging; gebeurtenis,
voorval; gevolg, uitsiag; goede uitslag,
succes; ..... di stima, succes uit waardeering voor den kunstenaar, matig succes;
in of per ..... di tempo, na verloop van tijd;
II P pass (v. succedere) & agg gebeurd;
voorgevallEn.
suecessore, m ..... nra, f opvolger; erfgenaam;
- al trono, troonopvolger; oster.
succpss6rlo, agg erf-, erfopvolgings-.
succhlare, vt zuigen, uit-, op-, inzuigen; fig
uitzuig€n, afzetten.
succhlata, I het zuigen.
succhlato'lo, m zuigorgaan, zuignap, zuigsnuit der bijen.
succhlellare, vt boren, ui tboren; ..... Ie carte,
de kaarten een voor een afnemen, trekken; - una bella carta, een mooie kaart
trekken, een gelukje, een buitenkansje
hebben.
sucehlelllnare, vt boren (het hout).
sucehlello, m fretboor, avegaar; centerboor.
sU'cchlo, m ~ plantensap; essere, mettere in
....., grooten lust naar iets hebben, opwekken.
suechlone, m ~ wilde scheut; parasiet.
succlacapre, m indecl .'It geitenmelker, nacht·
zwaluw.
lueclamtle, m ~ brernraap.
.ueclamento, m het zuigen.

sudicio
sueclare, vt zuigen, in-, uit-, opzuigen; op-,
inslurpen; F verbijten (pijn); succiar,ela,
zich verbijten, zonder tegenspreken verdrag en, slikkm.
succlasa'ngue, m indecl bloedzuiger, afzetter.
succiata, f 't Mnmaal zuigen; zuigvlek.
succl'r,gere, vt opsehorten. opstroopen, opnemen (kleeren).
sU'cclno, m barnsteen, gele amber.
succintamente, avv bondig, bEknopt.
sueelnteua, f beknoptheid, bondigheid.
succlnto, p pass (v. succingere) & agg opgestroopt; opgmomen (rok); fig bondig, beknopt; in - , in 't kort, bondig.
su'eelo, m zuigvlek, zOfnplek.
su'eelola, f gekookte kastanje.
succlone, m ~ wilde scheut.
succo, m sap.
succoso, agg sappig.
su'ecubo, m succubus, nachtmfrrie.
sueeulento, agg sappig; kostelijk.
suceursale, I agg bij-, hulp-, neVEn-; II sost
m succursaal, filiaal; hulpkHk; bijbank &.
sueeuta'neo, agg onderhuidsch.
su'eldo, agg & zie sudicio.
sud, m Zuiden; ....-est, Zuidoosten; .....-ovest,
Zuidwesten.
sudacehlare, vt licht zweeten.
suda'mlna, f suda'mlnl, m pi
hittepuistjes, hi tteui tslag.
sudare, I vi zweeten; uitzweetEn (muren &);
II vt (uit)zweeten; ..... sangue. bloed zweeten; zich aftobben; '"'"'1'si qc, iets in 't
zweet zijn aanschijns verdienen.
suda'rlo, m zweetdoek; il Santo S ....., de
zweetdoek der H. Veronica.
sudata, f het zweeten.
sudato, p pass (v. sudare) & agg gezweet; in
't zweet; zweetend, met moeite verdiend;
,...., fradicio, badend in 't zweet; pan ......
Zllur verdiend brood.
suddele[are, vt subdelegeeren, een ondervolmacht geven.
suddelegazlone, f ondervolmacht.
5ulldetto, agg bovengenoemd.
suddla'cono, m onderdiaken.
suddlstlnzlone, f fijnere onderscheiding, onderverdeeling.
suddltanza, f onderdanigheid, ondergeschiktheid.
su'ddlto, I agg onderdanig, onder,;eschikt;
II sost m onderdaan, ondergeschikte.
suddlvl'dere, vt onderverdeelen.
suddlvlslone, f onderverdeeling, onderafdeeling.
su'dduplo, agg in de verhouding van I : I ' / ••
sudleerla, f vuiligbeid; onfatsoenlijkheid;
zwijnerij.
sudlclamente, avv vuil, gemeen, smerig, onfatsoenlijk; fig erg, geducht (afrossen).
lu'dldo, I agg vuil, onrein, smerig; onfat.
soenlijk; oneerlijk (in 't spell; zeer gkrig;

r

sudicione

757

erg, geducht (pak slaag &); CamtC1a sudicia, onrein, bezoedeld geweten; color "',
doffe, smoezelige kleur; co!po "', hevige
slag; II sasf m vuil, vuiligheid; a "',
in klad; gettare al "', bij 't vuile (wasch)goed gooien.
sudlclone. m smecrpods.
sudlclume. m vuiligheid, hoop vuil; F zwijnerij; knoeiwerk; questo libra t! un gran "',
dit boek is liederlijk gemefll.
sud ore. m zweet; '" della marte, doodszweet;
andare in '*'-, bezweet worden; venire il .-..della marte, in grooten angst geraken.
sudorl'fero, agg (& sast m) T zweetverwekkend, zweetdrijvend (middd).
suffeUo. m OJ plaatsvervanger voor overleden consul (in Rome); suffeet (in Kartha;;;o).
sufflclente. sufflcente. agg voldoend, toereikend; fare il "', zich verwaand, zelfgenoegzaam gedrailen.
sufflclenternente. avv voldoende, volop, genoeg.
sufflclimza, sufficenza. / voldo:nde hoeveelheid; voldoendheid; volmaaktheid (v.
personen); bekwaam-, geschiktheid; zelfgenoegzaamheid; a"', voldoende, genoeg,
toereikend.
suOlsso. m (Gram) achtervoegsel.
suffraga'neo. ( agg) vescava "', suffragaan-,
wijbisschop.
suffragare. I vi he Ipen, nuttig zijn; II vt
helpen; '" l'anima d'un de/unto, RK bidden voor de ziel van cen afgestorvene.
suffragazlone. f voorbede.
suffra'glo. m hulp, bijstand; stem (bij verkiezing); RK voorbede, gebed (voor een
overledene); messa in "", zielmis; -... universale, algemeen stemrecht; a pieni sufjragi, met algemeene stemmen.
suffraglsta. t suffragette, voorstander v. h.
vrouwenkiesrecht.
suffru'tlce. f ~ kleine heester, struik.
suffumlcare. vt rooken, uit-, doorrooken.
suffuml'glo. m berooking, doorrooking; uitrooking.
suffuslone. j bloed-, vochtuitstorting onder
de huid; verduistering van het hoornvlies
van 't oog, zwarte staar.
suffuso. agg onderloopen met bloed; nat,
vochtig, met vocht bedekt.
sufolare. vi & zie zujolare.
suga'ia. j mestput, -kuil.
sugante. agg inzuigend; carta "', vloeipapier.
sugare. vt in-, opzuigen; bemesten.
suggellare. I vt zegelen; bezegelen (met zijn
bloed, col suo sangue); goed sluiten; II vi
vast, goed sluiten.
suggello. m zie sigillo.
sU'ggere, vt zuigen, opzuigen.
5uggerimento. m in~eving, inblazing; aanraden; suggestie.

suntuario

suggerire, vi ingeven, inblazcn, influisteren;
suggereeren.
suggerltore, m "'trice. f inblazer, aanstoker;
-ster; souffleur; buca del ,..." souffleurshokje.
suggestlona'bile. agg vatbaar v~~r suggestie.
suggestlonare. vt onder sUilgestie brengen.
suggestlone, t inblazing, ingeving, suggestie.
suggestlvamente. avv suggestid, beinvloedend; arglistig.
suggestlvo. agg suggestief, beinvloedend; inblazend, inboezemend; verleidend; interrogatoria "', '" op strikvragen berustend
verhoor.
suggezlone. t schuwheid, bangheid, gegen{'erdheid.
sugherato. agg kurken, van kurk; scarpe
sugherate, pi schoencn met kurken zolen.
sughereto, m boschje van kurkeiken.
su'ghero. m ~ kurkeik; kurk; zwemgordel;
sugheroso. agg kurkachtig.
[drijfkurk.
sugll. pi op de; zie suo
sugna. f uitgesmolten varkensvet, reuzel;
wagensmeer.
sugna'cclo, m niervet (van 't varken).
sugo. m sap; bouillon; aal, mestgier; fig pit,
kern, het beste; gehalte; winst; resultaat,
uitslag; '" di bosco, (Scherz) knuppelolie;
di buon "', van degelijk gehalte; non c't!
~J er is niets aan; er zit niets in; 't is de
moeite niet waard; (prav) cavare ,..., dal
sasso (dal sughera) , vergeefsche moeite
doen.
sugosamente. avv sappig; pittig, kernachtig.
sugositll, t sappigheid; pittigheid.
SUgDSO. agg sappig; pittig, kernachtig;
krachtig, levendig; degelijk.
sui. pi op de; zie suo
sulclda. m & f (Pi ",di, m & ,...,de, f) zelfmoordenaar; zelfmoordenares.
sulcldarsl. vr zelfmoord plegen.
sUlcl'dlo. m zelfmoord.
suino, I agg varkens-; bestie suine, varkens;
II sost m varken.
suI. op de, op het; zie suo
sulfu'reo, agg zwavelig, zwavelhoudend,
zwavelgeel.
sulla. sulle. pi sullo. op de(n,) op het; zie su.
sullodato. agg bovengenoemd, bovenver-,
sullogare. vt onderverhuren.
[meld.
sultana. j sultane.
sultanato. m sultanaat.
sultanlno, m sultanien; Turksche goudmunt;
sultanarozijn.
sultano. I m sultan; II agg (colore) "', donkerroode kleur.
summu'ltiplo. m factor (v. e. getal).
sunnominato. agg bovengenoemd.
sunto. m uittreksel, kort overzicht.
suntua'rlo. agg de weelde betreffende; leggi
suntuarie. pi wetten tegen de overdre·
yen wedde.

c~;.untuos()

suntuoso, agg weelderig, prachtig.
suo, pron poss I agg (Pi suai, m & sue, f) zijn,
haar; questa libra t! - , dit bock is van
hem (haar); i suai parenti, zijne, hare
ouders; la sua patria, zijn, haar vaderland;
II (sast m) il - , het zijne, het hare; zijn,
haar bezi tting; i suai, pi de zijnen, de
hare; zijn, haar fam.lie; aver qd dalla sua,
iem. op zijn hand, aan zijn zijde hebben;
dire la sua, ronduit zijn meening zeggen;
la sua sarebbe di ... , het beste zou zijn
0111 ••• ; questa e una delle sue, cIat is weET
cen van zijn streken, kuren; jar delle sue,
zijn gewone, domme streken ui thalen;
metterci del - , zijn geld er bij inschieten;
star sulle sue, terughoudcIl>1 zijn; di - ,
uit eigen beweging.
suocera, t schoonmoeder; F vrouw die zieh
in anclersmans zaken mengt; mal della ~,
weduwnaarspijn (in elleboog); - e nuara.
~ drieklcurig viooltjc.
suocero, m schoon vader.
suola, t zool (v. schoen).
suolo, m grond, bodem; zool, bag; a - of
a - a - , laagsgewijze, laag op laag.
suono, m klank, toon; geluid; slagwuk (v.
klok); g~rucht, roep; - delle campane, het
luiden der klokken; suani incampasti, PI
onsamenhangencle klanken;
deg/i
orecchi, gesuis' in de ooren; la velaci!a del
- , de snelheid v. h. geluid; (prav) balZare
secondo il - , met gelijke munt betalen;
ballar senza - , iets voor niets doen.
Suora (voor medekl. SuM) t zuster, non;
~ di carita, liefdezuster.
supera'bile, avv overwinnelijk, overtrefbaar;
overkomelijk.
superare, vt overtreffen, de baas zijn; overwinnen; overschrijden; - Ie ditticolta, de
Illoeielijkheden te boven komen; - qd,
iem. in grootte overtreffen; superarla, F
er gclukkig van af komen, er doorkomen.
superbamente, avv trotsch, hoogmoedig.
superbia, t trots, hoogmoed, verwaandheid;
aanrnatiging; mcntare in ,......." trotsch WOf(len; (prov) la ~ va a cavallo e torna a
piedi, hoogmoed komt voor de val.
superbiosamente, avv superbioso, ~agg hoog·
moedig, trotsch; aanmatigend.
superbire, vi trotsch, hoogmoedig zijn.
superb/una, f ijdelheid, ijdele roem.
superbo, I agg hoog, verheven, prachtig;
trotsch, hoogmoedig, overmoedig, aanmatigend; andare ~ di qc, trotsch op iets
zijn; II sa51 m trotsch, hoogm02rlig, aanmatigcnd mensch.
superficiale, agg oppervlakkig, vluchtig;
terita ~, huidwond.
[tigheid.
superficiaJita, t oppervlakkigheid; jig vluchsuperflclalmente, avv oppervlakkig, vluchtig.
superfl'c:le, f indecl oppervlakte; vlakteinholld; buitcnzijde.

supplicare
superfluamente, avv oVertollig, overbodig;
nutteloos.
superflultil, f overtollighei d.
superfluo, I agg overbodig, overtoJlig, nuttelaos; II sase m 't overtollige, overmaat,
ovcTvloed.
superior a, t kloostcrvoogdes, -overste.
superlore, I agg bovenst, hooger, superieur,
uitstekend; boven-; bcter; opper-; grada
,....."

hoogere rang; ordhu

~,

bevel van

hoogerhand; parle-, bovengedeeJte; scuola ,-..,." hoogere burgerschool; essere .-.- a qc,
hoven iets verheven zijn; e - di tutri,
hij staat hooger dan allen, steekt boven
alIen uit; II sast m overste; chef; meerdere;
ro-..I d'un convento, kloosterovrrste, -voogd;
i miei superiari, mijn meerderen, chefs.
superiorita, t meerderheid; mecTdere voortreffeIijkheid; overwicht, voorrang; hoogere rang.
superiormente, avv hoven; hoogcr;eerder.
superlativamente, avv in den hoogsten graad.
superlativo, I agg overtrdftnd; ui terst,
hoogst; II sast m (Gram) overtreifenck
trap, superJatief.
supernamente, avv vcrheven, goddeJijk.
superno, agg hoog, verhf'ven, goddelijk,
hemelsch.
su 'pero, agg hoogst.
superstite, agg (& sos! m) overlevend(e).
superstizlone, f bijgeloof; angstvallige nauwgezetheid.
superstlzlosamente, avv superstizloso, agg
bijge1oovig; angstvallig nauwgezet.
supinamente, avv ruggelings, op den rug
Iiggend; ~ ignarante, F vrccselijk onwetenel.
supino, I m (Gram) supinum; II agg ruggelings, op den rug Iiggend; supinaignaranza,
grove onwetendheid; III (a1'1') dormire - ,
op den rug slapen.
suppeda'neo, m voetbankje.
suppellettiJe, t gcreedschap; keukengereedschap; huisraad; inrichting (v. e. huis); fig
voorraad, scha t.
suppergi'u, avv ongeveer, bijna.
supplantare, vt verdringen; onderkruipcn.
supplantatore, m onderkruiper.
supplantazione, f ondcrkrui pc rij.
supplementare, supplementa'rlo, agg aanvuJlend, aanvullings-.
supple mento, m supplement; aanvulling;
bijblad, bijvoegsel.
supplente, I p pres (v. supplire) & agg aanvullend, plaatsvcrvangend; II sost m
plaatsvervanger.
suppletlvo, suppletorio, agg aanvullend, aanvullings-, suppletoir.
su'ppJica, t smeekschrift; smeekbede.
suppllcante, m smeeker, inzender van een
sm~ekschrift .
suppllcare, vt bidden, smeeken.
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suppllcatore, m zie supplieanle.
suppllcatorio, agg met aandrang, ootmoe(lig
biddend.
suppllcazione, I smeekbede; smeekschrift.
sU'pplice, agg ootmoedig, met aandrang biddend, smeekend.
suppliche'vole, agg ~volmente, avv smeckend.
supp\i'cio, m zie sttpplizio.
suppllmento, m zie supplemento.
suppllre, vi & vi aanvullen; bijpassen; vervangcn, in de plaats stellen; ~ a qd. km.
vervangen; ~ a U11, serviz£o, een dienst
vervullen.
suppU'zio, m lijfstraf. doodstraf; foltering.
marteling. pijn; ultima ~. doodstraf;
palire i pi .. cr. 'deli suPPlizi. de vreeselijkste. wrcedste pijnen lijden.
supponi'bUe, agg vermocdelijk.
supporre, I vi ~ eke, veronderstellen. aannemen, stellen dat ... ; II vi onderschuiven;
onderleggcn. onderplaatsen.
suppositivamente, avv veronderste !lenderwijs.
suppositivo, agg aannemcnd, verondcrstellend.
suppositi'zio, agg voorgewend; ondergeschoven (kind); fig valsch. onecht. apo('rief.
suppositilrio, m T zetpil.
supposizione, I veronderste!ling.
supposta, I T zetpil.
supposto, I p pass (v. supparre) & agg verondersteld. aangenomen. vooropgezet; II
sast m veronderstelling; wezen.
suppuramento, m ettering.
suppurare, vi T etteren. zweren.
suppurativo, agg (& sasl m) T ett('ring bevorderend (mi dde I).
suppurazione, fettering.
supremazia, I oppergezag; mperderhcid.
supremo, agg hoogst. opperst; ui terst.
laatst; aularila suprema. oppergezag;
l'ara suprem~. 't laatste uur. stervensuur;
slarza -. uiterste krachtsinspanning; Iribunale ~. hoogste gerechtshof; in grada. ill den hoogsten graad.
sur, prep zie suo
sU'rcolo, m zie sareala.
surretti'zio, agg'" bedriegelijk. langs slinkschc wegen verkregen.
surroga'bile, agg vervangbaar.
surrogamento, m plaatsvervanging, vervanging.
surrogare: 'ill vervangen. in de plaats stellen;
surragai un altra in mia veee. ik stelde een
ander in mijn plaats aan.
surrogato, I p pass (v. surragare) & agg
plaatsvervangend; toeziend (voogd); II
sast m ~ plaatsvervanger; surrogaat; vervangingsmiddel.
!lJlrro~azlone,
plafltsyeryantl"in~! v€rva1).-

ging; aanstelling in de plaats v. e. ander.
Susanna, t Suzanna.
succetti'bile, agg vatbaar. ontvankelijk. ge-voelig; prikkelbaar, lichtgeraakt; spoedig
te bederven. I:cht te beschadigen.
suscettibilitil, t ontvankelijkheid. vatbaarheid.
gevoeligheid;
lichtgEraaktheid.
I icht bederfbaarhei d.
suscettivitil, I ontvankelijkheid.
suscettivo, agg ontvankelijk (voor indrukken); vatbaar.
suscitamento, m opwekking; aanstichting;
verwekking.
suscitare, vi doen ontstaan. te voorschijn
roepen. opwekken. veroorzaken; verwekken; aanstoken. stichten (kwaad).
suscitazione, I opwekking. aansporing; aanstichting.
susina, t ~ ,...., claudia. reine-claude.
susino, m ~ pruimenboom.
suspendere, vi zip saspendere.
[waan.
suspicione, Eusplzlone,
verdenking; argsussecutivo, agg daaropvolgend. volgend.
susseguente, p pres (v. susseguire) & agg
daaropvolgfnd. volgfnd; nelle sere susseguenti. op de achtereenvolgende avonden.
susseguentemente, avv vervolgens, daarop;
achtereenvolgens.
[volgen.
susseguire, vi er op volgen, daarna komen.
sussi, m jongensspel waarbij men een steen
moet omwerpen waarop geldstuk.ies Jiggen; essere il ,....,. bet mikpunt zijn.
sussidiare, vi met geld ondersteunen. subsidieeren.
sussidiarlamente, avv als hulp. als bijgift; in
de tweede plaats.
sussidia'rio, agg '" subsidiair. ondersteunend. versterkend (bewijs); vervangend;
ipaleea sussidiaria. nadere pandstelling bij
ontoereikendheid van de eerste.
sussidiatore, m subsidieverleencr. helper.
sussi'dio, m subsidie. onderstand. hulp; ~
versterkend.
sussiego, m deftigheid. afgemetenheid.
sussistenza. I het bestaan. wezen; levensonderhoild; onderhoud. subsistentie; sussistenze, pi ~ leeftocht. proviand.
sussi'stere, vi bestaan. zijn; voortbestaan.
blijven; zijn bestaan vinden, lev(n (van);
lig steekhoudend zijn. standhouden.
sussulto, m T 't plotseling opspringen; zenuwschok; zenuwtrekking. stuiptrekking;
siddering.
sussultilrio, agg schokkend; scassa sussultaria. aardbeving van beneden- naar
boven.
sus(s)urrare, I vi mompelen. murmelen;
brommcn. gonzen (insect); kibbeien (personen); ritseien. ruischf n (boomen); klateren (water); sui zen (ooren); II vt toefluisteren; - qc negli areccltj p. fjd, jem.
iet~ ;» 't 09r flllistereq.
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sus(s)urrlo. m gemompel, gefluister; ge- svecchlare. I vt het oude, verlepte wegsnijden
ruisch, gerit<;el, gemurmel; geklater.
(planten); fig opfrisschen, verjongen; II vi
sus(s}urro. m gedruisch (op straat); ge& -rsi, vr zich in nieuwe kleeren steken,
zich
verjongrn.
ruisch, ~eri tsel.
sus(s}urrone. m mopperaar; ruziemaker, op- svedese. I agg Zweedsch; II S~, m Zweed.
hi h;er; lasteraar.
sve'glia. f wekker (klok); X reveille; J,. dagsusta. f springveer; koord (om vrachtgoedewacht.
ren op de lastdicren te binden); montuur svegliamento, m het wekken; het ontwaken.
van btil; mettere in ~, in beweging, op- &vegliare. I vt wekken; wakker maken; fig
schudding brengen.
opwekken, opmonteren; aanwakkeren;
sustanza. f & zie sostanza &.
ophitsen; II ~si, vr wakker worden, ontsutor oud p pass v. essere: gewcest.
waken; zich opwekken, vroolijk, monter
sutura. f naad (v. schedelbeenderen);
worden; zich wrheffen (wind).
naad. hechting (van wond).
svegllarino. m wekker; opfrissching van het
su\'vi. avv er bovenop.
geheuger,; opmontcring, aansporing; nosuzzare. vt de vochtighcid onttrekken, uittitiebe< kje.
drogen.
svegliatezza. f opgewektheid, levendigheid.
suzzo. agg droog, uitgedroogd.
svegllato. p pass (v. svegliare) & agg opgesvagaD:1ento. m verstrooiing, afleiding.
wekt, monter, wakker. vlug; ingegno - ,
svagare. I vt afleiden, verstrooien; opvroovlugge, levendige getcst.
lijken; II ~ ~rsi, vr zich verstrooien, zich svegllere, vt zie svellere.
vermaken; III vi bevallen, behagen; mi sve'gIlo. agg wakker, monter; opgewekt,
svaga questa ragazza, dit meisje bevalt mij.
levtndig.
svagato. p pass (v. svagare) & agg verstrooid; svelamento. m ontsluiering, onthulling,
genotzuchtig.
openbaring.
svago. m verstroo:ing, ontspanning, aflei- svelare. vt onthullen, ontslukren, aan 't
ding, vermaak.
Iicht brengen, openbaren.
svagolarsl. vr leegloopen, nietsdoen.
svelatamente, avv onverholen, openlijk.
8vagolato, I agg lichtzinnig, genotziek; II svelenlre. I vt de werking van het vergif
sost m lichtzinnig persoon, genotzoeker.
tcgengaan, wegnemen; II ,....,rsi. vr zijn
svallglamento. m het uitpakken van den
toorn botvieren, zijn gif spuwen.
koffer; berooving, uitplundering.
svellere, vt ui trukken, ontwortelen; uitsvallglare. vt den koffer ui tpakken; berooven,
roeien; - un calla, een eksteroog uituitphmderen.
snijden.
svallgiatore. m roover, plunderaar.
sveltezza. f slankheid, vlugheid, behendigsvampare. vi zijn laatste opflikkeringen
heid; levendigheid.
hebben (uitdoovend vuur); fig verzwak- sveltlre. I vt slank maken; fig vlug, behendig
ken, tot kalmte komen, uitdooven.
maken; II ~si, vr vlug, vlot worden.
svanimento. m verdamping, vervlieging; svetto. p pass (v. svellere) & agg slank, vlug,
verdwijning.
behendig; opgewekt, monter, vlug van
svanire. vi verdampen, vervliegen, in rook
begrip.
opgaan; fig zijn kracht, vuur verliezen; svenare. I vt de aderen doorsnijdcn, openen
(om te dooden); ~ un metalio, de opperzijn uitwerking missen; verdwijnen.
vlakte van een metaal korrelig maken;
svano. m leegte, ledige ruimte.
II ~si, vr zich de aderen openen.
svanta'ggio. m nadeel, schade.
svantaggioso. agg nadcelig, schadelijk.
svenato'io. m ciseleeTbeiteltje.
svaporamento. m verdamping, vervlieging; svenatura, f afbladering (v. scharen, mesuitwaseming.
sen &).
svaporare. vj uitwasemen, verdampen, ver- svenevola'ggine, svenevolezza. f onbevalligvliegen, in rook opgaan, verdwijnen.
heid; gemaaktheid, aanstellerij.
svaporazione. m uitwaseming; verdamping. svene'vole, agg svenevolmente. avv gemaakt,
svariamento. m afwisseling, verandering.
gekunstcld; onnatuurlijk.
svariare. vt & vi versterking van variare; svimia. f gemaaktheid; gemaakt, gekunste1d
z'e aldaar.
gebaar.
5variatamente. avv verschillend, afwisselen<1. svenimento, m bezwijming, onmacht.
svariato, agg verschillend; veelsoortig; veel- svenire. vi & -rsi. vr bezwijmen, in onmacht vallen; sentirsi ~, zeer onaangekleurig, bont; ~ di mente, zinneloos, gek.
sva'rio. m verschil, verscheidenh id, afnaam getroffen zijn (door iets).
wisseling, veran1ering; dwaling, vcrgis- sventagliare. 11t (met den waaier) waaien.
sventamento. m onschadelijkmaking; versing; afleiding, vermaak.
~varione, m grove fout, flater, bok.
ijdeling (aanslag}i hlcl1tin~, omr;etting
(v, graaIl),
$V1I~lIre, vt verpotten (bloemen),
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sventare
sventare, 'Vt onschadelijk maken (een mijn),
de saamgepcrste lucht uitlaten; luchten,
omzetten (graan); fig verijdelen, bezweren
(aanslag, gevaar); - una vela, J, cen zeiJ
bij dcn wind brassen.
sventatezza, f lichtzinnigheid, onbezonnenheid.
sventato, p pass (v. sventare) & agg Jichtzinnig, onbezonnen; capo - , onbezonnen
persoon; salame - , slecht gestopte worst.
sventola, f waaier om vuur aan te wakkerer..
sventolare, I vt zwaaicn, latcn waaicn, wapperen; omzetten, luchten (graan &); II vi
waaien, wappercn, fladderen (in den
wind); sulla torre sventola la bandiera, op
den toren wappert de vlag; II ~rsi, vr
zich waaien (met waaier &).
sventolata, t gewaai, gewapper; darsi una "',
zich een weinig lucht toewaaien.
sventolio, m aanhoudend gewaai (met den
waaier); gewapper v. vJaggen.
sventrare, vt den buik opensnijden; uithalen
(de ingewanden); ontweien; schoonmaken
(kippen).
sventrata, t vreterij; battere una - , met den
buik stooten (tegen iets).
sventrata'cclo, m vedvraat.
sventratamente, avv onmatig.
sventrato, p pass (v. sventrare) & agg openg~sneden, ontweid, schoongemaakt (wild);
F onmatig.
sventura, f ongeluk.
sventuratamente, avv ongclukkigerwijze.
sventurato, agg (& sost m) ongelukkig(e).
svenuto, p pass (v. svenire) & agg onmachtig,
bezwijmd.
[leppm.
sverdlre, vi de groene klenr verliezen, vcrsverglnare, I vt ontmaagden, onteeren; van
de frischheid berooven, voor 't eerst gebruiken.
svergogna, f schande; zie smacco.
svergognamento, m smaad, openlijke onteering; bespotting.
svergognare, vt openJijk smaden; onteeren;
aan de kaak steJlen, beschaamd maken.
svergognatamente, avv schaamteloos, onbeschaamd.
svergognatezza, f onbeschaamdhcid.
svergognato, I p pass (v. svergognare) beschaamd; II agg onbeschaamd, schaamsvernamento, m overwintering.
[telooe.
svernare, vi overwinteren; den winter niet
doorkomen (zieke); zingen v. vogels in
't begin der lente.
sverre, vt zie svellere.
sversato, agg onhandig; plomp.
svertare, vt het net leegschudden; fig alles
er uit £lappen, rondvertellen.
sverza, I splinter; spaander.
sverzare, I vi versplinteren; met spaanders,
houtjes, dichtstoppen; II --rsi, vr versplinteren, afsplinteren.

svesclare, vt & vi P alles oververtellen; alles
erui t flappen.
svesclcare, vt & vi blaren trekken.
svescicatura, f blaar, brandblaar.
svesclone, m -- ooa, f fJapuit, overkletser;
klappei.
svestlre, I vt ontkleedcn; uittrekkeo; II
"-'1'si, vr zich ontkleeden, uitkleeden.
svettamento, m het afsnijden, aftoppen,
snoeien; punten (haren).
svettare, vt (af)toppen (boomen); de punt,
den top afsnijden, afbreken; (af)punten
(haar).
svettatura, f aftopping (v. boomen); 't punten (der haren); afsnijding.
Svevla, f Zwaben.
svevo, I agg Zwabisch; II sost m Zwaab.
Svezla, m Zweden.
svezzare, vt zie divezzare.
svlamento, m afwijking; uitweiding.
svlare, I vt van den rechten weg brengen; fig
verleiden, op een dwaalweg brengen; atwenden (een slag); voorkomen (een ziektel; II vi van den weg g~raken; verdwalen; ontsporen; III ,-...,rs., vr verdwalen;
fig het verkeerde pad opgaan, op den
verkeerden weg geraken.
svlato, p pass (v. sviare) & agg verleid; op
den slechten weg geraakt; liederlijk.
svlato'io, m draaischijf.
svlcolare, vi een hoek omslaan, een zijstraatje ingaan.
svignare, vi & svlgnarsela, vr zich ijlings uit
de voeten maken.
svlgorlre, vt verzwakken, van de kracht berOOVf'n.

svlgorlto, p pass (v. svigorire) & agg krachteloos, slap, verzwakt.
svlllmento, m verJaging, vern~ring.
svlllre, vt verJagen, vernederen.
svlllanegglare, vt beschimpen, met scheldwoorden overladen.
sVlluppamento, m ontwarring; ontwikkeling.
5vlluppare, I vt ontwarren, in orde brengen:
(de haren, i capelli); ontwlkkelen; • bach.
sviluppano la seta, de zijderupsen spinnen
de zijde; II -rsi, vr zich loswik~el.en, vrijmaken; zich ontwikkeJen; II Vl zlch ontwikkelen, vorderingen maken, goed
groeien.
svlluppata, f (Mat) evolute, afwikkelingsJijn.
svlluppo, m ontwikkeling; uiteenzetti~g;
verklaring; I' eta dello "', de puberteltsjaren, ontwikkeJingsJeeftijd; esser sullo--,
in den ontwikkelingsleeftijd, de puberteit<j are n zijn.
svinare, vt wijn uit de gistkuip aftappen (in
vaten).
svloatura, f aftapping van wijn uit de gistkuip; tijd voor het aftappen.
5vlncolamento, m bevrijding, vrijmaking.

svincolare
6vlncolare, I vi iets losmaken; losbinden;
vrijmaken (goederen v. d. douane); II
~rsi, vr zich losmaken, bevrijdcn van
cen last, schuld.
8vlsare, vt verdraaien, misvormen, vcrkeerd
voorstellen 0/ uitleggen.
svlscerare, vt de ingcwanden uithakn, onto
weien; fig diep doordringen (in een vraagstuk); - un autare, een schrijvcr woord
voor woord verklaren; - i manti traendone i marmi, de marmerblokken uit de
(ingewanden der) bergen halen.
svlsceratamente, avv innig, hartstochtclijk.
svlsceratezza,.f innigc liefde, hartstochtelijke
toegenegenheid.
svlscerato, p pass (v. sviscerare) & agg hartelijk, innig, hartstochtelijk; amico ~,
boezemvriend.
svlsta, / kleine fout, vergissing.
svltare, vt afschroeven, losschroevf.n.
svltlcchlare, vt loswinden, ontwarren.
svlzlare, vi van de ondeugd genezen.
Svi'zzera, f Zwitserland.
[ser.
svi'zzero, I agg Zwitsersch; II S~, m Zwitsvoclferare, I vi (luidkeels) schreeuwen; II
vt uitschreeuwen; uitbazuincn, rondvertellen.
syogllare, I vt den lust benemen; II -rsi, vr
den lust tot iets verliezen; niet meer
will, n.
sYog!b.tamente, avv lustelo05, traag.
syogIlatezza, f tegenzin; lusteloosheid,
traagheid.
sYogliato, I p pass (v. svagliare) & agg moe,
beu; lU5teloos, lui, traag; II sast m slaapmuts, traag persoon.
syolazzamento, m gefladder.
syolazzare, I vi fIadderen; met de vleug.>ls
slaan; wapperen; II vt - i jazzoletti, met
de zakdoeken zwaaien.
syolazzato'lo, agg wuft, wispelturig.
syolazzatore, m -trice, I onbestendig, wispelturig mensch, vlinder.
syolazzlo, m aanhoudend, gefladder.
svolazzo, m gefladder; fladderend, wapperend lint met opschrift &; krul (aan letters), versierde letter.
syolgere, I vt ontrollen; ontwarren, afwikkelen, ontplooien (een vlag, una bandiera);
verklaren, uiteenzetten, ontwikkelen; un libra, een boek doorbladeren; ook: een
boek grondig doorstudeeren; - qd dal sua
prapasito, iem. van zijn plan afbrengen;
II -rsi, zich ontplooien, zich ontwikkelen; zich verstuiken, verrekken.
sYolgimento, m ontrolling, ontplooiing; lig
ontwikkeling, ui teenzetting.
sYolta, I kromming, bocht (v. straat, rivier);
prendere la - , den hoek omslaan.
sYoltamento, m loswikkeling; ontrolling;
bocht, kromming.
IYoltare, I vt ontrollen; ontwikkeJrn; - qd,

tacchino
iem. ergens tCl2 (werreden, brengen; II vi
afslaan (v. d. wcg), een hoek omgaan,
zich afwendfcn van, van plan veranderen;
- dal discarsa, van gcsprek veranderen.
svolta(ura, I zie svaltamenta.
SyoIto, p pass (v. svolgere) & agg ontward;
ontrold; ontplooid, ontwikkeld; fig zeer
dichtbij.
svoItolare, I vt heen en weer roll en; II -rsi,
vr zich rollen, wentelen; krimpen (v. pijn).
svoltolone, m 't heen en weer rollen: buiteling.
® svolvere, vt zie svalgere.
sYotare, vi Jeegmaken, ledigen; het vulsel
uit een kussen nemen.

T.
t, (spreek uit: til, m & I t; latta a T, in Tvorm.
ta', afkorting voor tai of tali; zie tale.
tabacca'lo, m tabakshandelaar; winkelier in
tabak en sigaren.
tabaccato, agg tabakkleurig.
tabacchlera, j tabaksdoos, snuifdoos.
tabacco, m tabak; ~ da masticare, pruimtabak; - da nasa, 5nuiftabak; avere, dare
it - del nanna, zijn ontslag krijgen, geven.
tabaccone, m sterk snui ver.
tabaccoso, agg met tabak, snuif bevuild, bestoven.
tabano, agg in: lingt.a tabana, lastertong.
tabarro, m groote mantel, soldatenmantel.
tabe, /
t{'ring; uittering; - palmanare,
longtering.
tabella, I tabel, tafel, lijst, opgavf'; klf'pper;
ratel; praatvaar, klappei.
tabelIione, m notaris (bij de Rom.).
taberna'colo, m tabernakelo; loofhut; .t
achtcrkasteel op galei.
tabi, m tabijn. gewaterd taf.
ta'bldo, agg 1: teringachtig, teringlijdencl.
tabula'rlo, m archief.
tacca, I j kerf, inkerving; inkeping (op
arm v. d. unster); kerfstok; s8haarde (in
mes); jig klein gebrek; gestalte, statuur;
kwaliteit; bella ~ d'uamo, een flinke
groote man; di mezza - , van middelbare
grootte; van middelbaren leeftijd; niet
rijk en niet arm; jarsi una - sui nasa, een
knoop in zijn zakdoek lcggen (om iets te
onthouden); II _ ~, avv zoo zoo; zoo
tamelijk; campana ~ ~, zij komen er zoo
zoo, la la.
taccagnerla, I gierigheid, krenterigheid.
taccagno, agg gierig, krenterig.
taccare, vt merken (laken).
taccherella, I klein gebrekje.
tacchlna, j ~ kalko€llsche hen.
tacchlno, m :If kalkoen, kalkof'nsche haan
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taccia

tagliatore

tafferla, f ondiepe bak.
ta'ccla, I beschuldiging; verwijt.
tacclare, vt beschuldigen; verwijten.
tafferu'gllo, m luid gekijf, getwist van,vee!
person€n; vEchtpartij; verwarde, ingeta'cclo, min: lare un -, dare un - , cr een
slag naar slaan; oppervlakkig bcrekenen;

wikkelde zaak.

fig een twist door wederzijdsch toegeven taffet(t)ii, m taf (lichte zijdm stof);......, itlce-

beslechten.
rata, gewaste taf; - inglese, r Engeh.che
tacco, m hak; onderleg van drukvonn; batpleistEr.
tere il ~, heen en weer loopen (voor een ta'glla, I het snijdol; snede; kcrfstok; bevenster); er van doorgaan, hem smcren.
~ ekster; fig kletsmeier; F klein
gebrek, vlekje; kleinigheid; badare a tutte
le taccole, op alle kleinighcdcn letten.
ta'ccolo, m kleine schuld.
tacconare, vt schoenzolen lappen; dubbele
zolcn aannaaien (!liet pennen).
taccone, m hooge hak; lap (op schoen); jig
overtollig woord, stopwoord; ......, di una
vela, J,. stootlap v. c. zeil, tong; battere i
tacconi, zich uit de voeten maken.
tacculno, m notitieboekje, zakboekje.
tacente, agg zwijgend; stil, rustig.
taeere, I vi zwijgen, stilzwijgen; stil, rmtig
zijn, zich niet latcn hooren; - di qc, over
lets zwijgen, iets niet noemen; niet plaats
hebben, niet gehouden worden (les, lezing); tacque per tuttaiaserata, hij deed dcn
ganschen avond geen mond opfn; ivi il
cuore tace, daar vindt hEt hart rust; tace
la notte, de nacht is stil; tace it sale, de
zon schijnt niet; jar - , docn zwijgen; het
zwijgen opleggen; (prov) chi tace acconsente, wie zwijgt stemt toe; II vt verzwijgen, niet vermelden, geheim houden; ......,
una parola, (Gram) cen woord wcglaten;
non tacero ehe ... , ik wil niet verhe1cn, vcrzwijgen, dat. .. ; III sost m stilt" rust; het
zwijgen.
tacheilmetro, m snelheidsmctcr.
tachlgrafla, f snelschrift.
tachi'grafo, m snelschrijver, stenograaf.
taeitamente, avv stilzwijgcnd; in 't verborgene.
taeltare, vt tot zwijgen brengen; betalen,
tevredenstellen (cen schuldeischcr); ~rsi
con qd, een vergelijk met irm. tn'ffen.
ta'clto, agg stil, zwijgend, stilzwijgfnd; jig
in 't verborgen, verholen; condizi(me tacita,
stilzwijgende, van zelf sprekende voorwaarde; socia - , $ stille vennoot.
Ta'clto, m OJ Tacitus.
taeiturnamente, avv zwijgend, stil.
taclturnitii, t geslotenheid; zwijgend, gesloten karakter; zwijgen.
taciturno, agg gesloten; stilzwijgcnd; stil,
rustig (natuur); il Tacitttrno, OJ (WilJem)
de Zwijger.
taeiuto, p pass v. tacere.
tafanare, vi steken, bijten (van horzels); jig
met stekelil!" woorden kwetsen.
tarana'rio, m T achterste.
tafano, m brems, horzel; tiff lastig, opdrin!>erig mensch,

ta'ccola, f

lasting, brandschatting; prijs (op het
hoofd eens misdadigers gesteld); bondgcnootschap; J,. talie, takel; ~ gereedschap
om kaarsepitten op de vereischte lcngte
te snijdEn; 't coupeeren, afnEmen der
kaarten.
tagllaborse, m indecl zakkenroller.
tagllabilsehi, m indecl houthakker.
tagllacantoni, m indecl snoever, bluffer.
tagllacarte, m indecl vouwbeen.
tagllalegra, -Iegne, m indecl houthakkcr.
tagllamare, nt J,. scheg; boeg.
tagllamento, m het (eikaar) snijden; snijpunt.
tagllando, m $ rente-, di vi dendcoupon.
tagllapletre, m indecl steEnhouwer.
I tagliare, I vt snijdcn; door-, af-, insllijden;
snoeicn, besnoeiEn; vellen (boomEn); nEl'rafhouwen;
afzetten (arm, been); klccren snijdcn; besnijden (wijn); afnemcn,
coupeeren (de kaarten, Ie carte); assai,
snijde n, scherp zijn; - Ie acque ad un
lerreno, het water van eEn land afsnijden;
~ gti atberi, J,. de masten kappen; ......, fa
borsa a qd, iemands beurs rollen; - Ie
braccia a qd, iem. van zijn kracht berooven; ~ i capelli, de haren knippen; carta, kort afbrek€n; - juori, uitknippen;
- juori una truppa, X van de hoofdmacht
afEnijden; - Ie legna, hout hakken, klooven; ~ iegname, hout bewerken; ......, secondo if panna, zich naar de omstandigheden schikken; zie ook panno; -.ie parole
in bocca, km. het woord afsnijden; ~ un
ponte, cen brug meesleepen (stroom); ......, il
ritorno ad uno, iCIn. den terugtocht afsnijdcn; fa testa al taro, den knoop
doorhakken; per ......, a carta, om kort tc
zijn; II -rsi, vr zich snijden.
2 tagllare, vt belasting, bocte opleggcll.
tagJiata, j hl't snijden; snede; 't vellcn (v.
boomen); X vcrhakking; klein spcrfort.
tagliatelll, m pi 500rt vermicelli.
tagliato, p pass (v. tagliare) & agg afgcsncden, gekort; ......, a" geschikt, geknipt, in
de wieg geJegd voor; ben ......" goed gebouwd; slrumento _ in s)" J op si gestemd instrument; tempo ~, J gewoon
tempo; ~ call' accetta, ru~, slordig bewerkt; son - cos)" ik ben nu eenmaal zoo
(geschapen).
tagllatore, m tailleur, coupeur, kleermaker;
afhouwer v. 't vleesch; bankhouder (bij
't spell.
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tamburo

tagliatrice
tagllatrlce, I tailleuse.
tagllatura, I het snijden, snede;
operatie,
afzetttng (v. e. lid); afgezet lid.
tagllegglare, 'lit een b:)lasting, geldboete,
brandschatting opleggen; - qd, een prijs
op iem.'s hoofd zetten.
tagllente, agg snijdend, scherp; hard (ldeur);
stijf (stijl); lingua - , sch3rpe, giftige tong.
tagllere, m hakbord; hakblok; giubba a - ,
zeer slecht gemaakte jas; essere, stare a
- con qd, met iem. gemeenschappelijk
huishouden voeren.
tagllerlnl, m PI fijne, dunne vermicelli; faUi in casa, PI vooraf (door een Idiek)
bekonkelde zaken.
ta'gllo, m het snijden, sn:)de, houw; het
maaien (v. gras &); 't vdlen, kappen (v.
boomen); snit (v. kleedingstnk); stuk
goed, coupon (voor een kostuum); snede,
scherpe kant van mes; kerf; 't afsnijden,
afhouwen (v. h. vleesch); afgesneden
stuk vleesch, kaas &; gedeelte v. h. stuk
slachtvee waaruit men 't vleesch wi! snijden; lichaamsbouw (zie ook taglia); fig
gunstige gelegenheid, tijd; 11.-, stuk5gewijze, bij stukken; alberi da - , PI boomen
voor timmerhout; arme a due tagli, tweesnijdend wapen; un bel - di ealzoni, een
mooi stuk goed voor een broek; 'IIorrei un
bel _ di carne, ik wou een mooi stuk
vleesch hebben; in eke - 111. desidera? uit
welk gedeelte? nel soeeoseio, ui t de bi!;
- morto, stompe snee; - dei 'IIini, het
versnijden van den wijn; - vivo, scherpe
snee; colpire di - , door een houw verwonden; dare un eacio a - , een kaas aansnijden; mettere 11.1 - della spada, over de
kling jagen; vendere it pesce a - , d3 visch
bij mooten verkoopen; venire in - , juist
.van pas, als geroepen komen.
tagllollnl, m pi dunne vermic3lli.
tagllone, m wedervergelding; 111. leggc del - ,
de wet van oog om oog tand om tand.
tagllullla, I wolven-, vossenklem, -val.
tagllulllo, m afgesneden stukje vleesch;
koudbeitel; beitel om de tap uit een vat
te slaan; a tagliuoli, in kleine stukjes.
taglluzzare, 'lit in Ideine stukjes snijden, versnipperen.
Tago, m Taag.
Talde, f ThaiS_
€> ta'iamo, m bruids-, huwelijksbed; bruidskamer.
talare, (agg) 'IIeste - , lang overkleed, talaar,
soutane, toga.
talarl, m pi hielvlerken van Mercurius.
talcare, agg talk-.
talche, eong zoodanig dat ... ; zoodat ....
talco, m talk, talksteen.
talcoso, agg talkachtig.
tale, tal (PI: tali, tai, ta') I pron dimost &
11.'11'11 zoo, zoodanig, zulk; e 10 seolare,
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quale il maestro 10 la, deleerlingis 1.ooals de
meester hem vormt; un uomo - , non 10
'IIedri'J mai pill, zulk een man zal ik nooit
meer zien; tale e quale, geheel de-, hetzelfde; juist zoo, geheel gelijk; ook; deze
en gene; it - ... il - ..• , de een... , de andar.... ; a - ehe ... , tot zoover... dat; tal
sia di te, tot uw eigen schade; zie ook
quale; II (pron indeterm) un - , een zekere;
il tal di - , mijnheer zus en zoo.
talenta'cclo. m slecht talent; meestal: F zeer
groot, ui tstekend talent.
talentare, vi behagen, aanstaan, bevallen.
talento, m talent, natuurlijke begaafdheid,
aanleg; lust, neiging, begeerte, verlangen;
III talent, bepaaId gewicht aan geld bij
de oude Gr. en Joden; mal - , boosheid,
haat, wrok; amal-di, ten spijt van; 11.--,
naar wcnsch, w"lgevallen; a buon --,
gaarne, gewillig; di suo - , vrijwillig;
faeeia pure il suo - , handel maar naar
goedvinden.
Talla, f Thalia.
tallsmano, m talisman.
ta'lIero, m thaler, daalder.
talllre, vi ~ wortelscheuten maken, nitgpruiten; kroppen maken (salade &).
tallo, m ~ wortelscheut, loot; spruitje (van
zaaiplanten); aflegger; entloot; loof (v.
wbren en zwammen); talli delle rape, PI
raapstelen; mettere un - suI vecchio, in
den ouderdom nog frisch en krachtig zijn.
tallonclno, m $ talon (v. obligatie &).
tallone, m hiel, hielbeen.
talmente, 11.'11'11 zoo, zoodanig, dermate.
Talmude, Talmud, m Talmud.
talmu'dlco, agg talmudisch.
talmudlsta, m (Pi: ~sti) talmudist, kenner,
uitlegger van den Talmud.
talora, 11.'11'11 soms; - ..• , - ... , nu eens... , dan
eens.
talpa, talpe,f J!f. mol; fig kortzichtig mensch.
tal uno, agg zie alcuno.
talvlllta, 11.'11'11 soms.
tamarlgl, 111 ~ tamarisk.
tamarlndo, m ~ tamarinde.
tamarisco, m ~ tamarisk.
tamburare, 'lit III (iem.) aanldagen; F afranselen, afrossen; de huid van geslacht vee
opblazen, losmaken.
tamburlno, m kleine trommel; scheltrommel, tamboerijn; ~ tamboer; - maggiore, tamboer-majoor; sonare il '""' colle dita,
met de vingers op de tafel trommelen.
tamburlano, m trommelzeef; vuurmand;
koffietrommel (om koffie te branden),
koffiespi ts.
tamburo, m trommel· (I; voor horlogeveer;
A
v. koepel &); ~ tamboer; koffertje;
bus; III bus, waarin in Florence aanklachten werden gestoken; ~ afsluiting v.
sterke palissaden 0/ boomstammen; ~

tarantola

tarnerice
trommelvisch; a-battente,snel, in allerijl,
terstond; a suon di - , met slaande trom;
sul - , terstond, onmiddellijk; aver il
corpo come un - , een opgezetten buik
hebben; uscire a - battente, ~metslaande
trom, met volle eer uit de vesting trekken.
tamerlee, I ~ tamarisk.
Tamlgl, 11'1 Theems.
tamponare, t't T tamponneeren, met cen
prop, een tampon sluiten.
tampoeo, avv zelfs niet, ook niet, niet eens.
tana, f hoI; fig armoedig, vervallcn huis;
krot; groote scheur, groot gat in kleeren.
tanaeeto, 11'1 ~ reinvaren, boerenwormkruid.
tana'glla, I meestal tana'glle, I pl tang; ~
tenaillon, tangwerk; - da taglio, nijptang; eavare con le tanagli4, 't er met de
tang uithalen, met groote moeite vertanaglletta, f tangetje.
[krijgen.
Ta'nal, 11'1 Don (rivier).
tananal, 11'1 indecZ, verward geruisch.
tane, agg runkleurig, taankleurig; getaand.
tanfata, I riekende adem.
tanfo, 11'1 rnuffe, duffe lucht; questi liaschi
sanno di ~, deze flcsschen ruiken mui.
tangente, 11'1 (Geom) tangens, raaklijn; '" toekomend, rechtmatig dee!.
ta'ngere, vt aanraken; raken.
Ta'ngerl, 11'1 Tanger.
ta'nghero, m ruw, boersch, onbeschaafd
mensch.
tangl'blle, agg voelbaar, tastbaar.
tango, 11'1 tango (dans).
tangone, 11'1 .t. bakspier.
ta'nnleo, agg tanninehoudend; looi-.
tannino, 11'1 tannine, looistof.
tantafera, -ferata, I F lang onsamenhangend geklets.
tanta'lIeo, agg tantalisch, mondtergend, onbevredigd.
ta'nta\o, 11'1 tantalium (metaal).
Ta'nta\o, m (Mit) Tantalus.
tantino, I agg een weinig; II (sost 11'1) un - ,
een weinigje, een beetje.
tanto, num zooveel, zoo groot; tante grazie,
duizendmaal bedankt, hartelijken dank;
tante volfe, zoo dikwijls; ho latto - lavoro
quanta potevo, ik heb zooveel werk afgemaakt als ik kon; erano tanti, er waren er
zoovelen; tanta lu la sua sventura ehe ... ,
zoo groot was zijn ongeluk dat ... ; a di
tanti del mese, den zooveelsten van de
maand; un - per cenio, zoo en zooveel
per honderd; due tanti, tre tanti, tweemaal
driemaal zooveel; a - , tot aan; ogni ,...",
di ,..." in -, van tijd tot tijd, af en toe;
aver""" in mano, zeker van zijn zaak zijn;
non esser "'" per qd, niet genoeg voor iem.
zijn; se ~ mi da ""', als 't zoo met de zaak
staat; lIavv zoo zeer, zoo veel; - distante,
zoover; ~ meglio, des te beter; - peggio,

des teerger; ha - pOC() giudi%w, hij heeft
zoo weinig verstand; ho aspettato - cke ..• ,
ik heb zoolang gewacht dat ... ; - I of
tant' el kort en goed, kortom, in een
woord; - , 0 primo 0 poi me l'ha a pagare,
eens, vroeg of laat, zal hij 't mij betalen;
- - , in dit geval; inmiddels, ondertusschen; - 0 qtlanto, een weinig, een beetje;
Pill ehe - , meer dan noodig is; non per """',
niettemin; III (eong) ,..., ehe, zoodat.
tantone, 11'1 zoovcel, zulk een groot stuk.
tantosto, avv dadelijk.
taplnamente, avv ellendig, kommerlijk.
taplnare, I vieenkommerlijklevenlijden; met
moeite door de wereld komen; II-rsi, vr
zie attapinarsi.
taplno, I agg ongelukkig; kommerlijk, armoedig; II sost 11'1 ongelukkige; armoedtaoloca, I tapioca.
[zaaier.
taplro, 11'1 b tapir.
tappa, f etappe; halte, rustplaats, pleisterplaats; dagmarsch, afstand tusschen twee
rustplaatsen; stapelplaats.
tappare, I vt met een stop, tap, kurk sluiten;
dichtkurken; dichtstoppen; toedekken,
aan den blik onttrekken; goed inpakken,
inbakeren (kinderen); la bocca a qd,
iem. den mond stoppen; II -rsi, vr zich
goed inpakken, in den mantel wikkelen;
-rsi in easa, zich in huis opsluiten.
tappato, p pass (v. tappare) & agg dichtgcstopt, gekurkt; ingebakerd, ingepakt.
tappetare, vt met een tapijt beleggen
tappeto, 11'1 tapijt, vloerkleed; - da tavola,
tafelkleed; mettere qe suI - , iets op 't tapij t, ter tafel brengen; mettere i tappeti
alia linestra, een kleur krijgen, beschaamd
worden (bij loftuitingen).
tappezzare, vt tapisseeren; behangen; stoffeeren.
tappezzerla, I behangsel (van stoffen); tapisserie, tapijt-, behangselwerk; behangerswinkel; stoffecrderij.
tappezzlere, 11'1 stoffcerder, behanger.
tara, I $ tarra, aftrek voor brutogewicht;
korting voor contante betaling, rabat;
gebrek, fout;
un lavoro senza - , 't is
een werk waarop niets te zeggen valt.
tarabaralla, avv alles door elkaar gerekend;
zoo goed en zoo kwaad als 't kan.
tarabuso, 11'1 ~ roerdomp.
taradore, 11'1 knoppenboorkever.
tarantella, I tarantula (groote vergiftige
spin); f zekere dans in Z.-Italie.
tarantello, 11'1 uit de zijde gesneden (minderwaardig) stuk tonijnenvleesch; jig toegift.
tarantismo, tarantollsmo, 11'1 T op St. Vitusdans gelijkende ziekte, toegeschreven aan
den steek der tarantula.
Ta'ranto, 11'1 Tarente.
tara'ntoJa, I tarantula (spin); kleine bruingevlekte adder.
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tarantolato
tarantolato, agg door een tarantula gcstokc n.
tarapata, m rataplan; getrommel.
tarare, vt $ het tarragewicht berekenen, tareeren; ijk 'n; '" un conto, cen korting
op een rekening maken.
tarchiato, agg kort en dik; vierkant, gedrongen.
tardamente, avv langzaam, dralend.
tardamento, m gedraal, getalm.
tardare, I vi talmen, dralen; langzamer 100pen, den pas vertragen; achterblijven;
assollaat worden; seusi, se ho tardato, verontschuldig mij als ik u heb laten wachten, dat ik wat laat kom; quanto mi tarda
il suo ritorno, wat yalt het wachten op zijn
terugkomst mij lang; II vi ophouden,
tegenhouden.
tardetto, avv een weinig laat.
tarclezza, I langzaamheid; uitblijvcn, vertraging.
tardl, avv laat; te laat; lar~, te laat komen;
per tar ~, om den dag zoek tc brengen;
farsi ~, laat worden; una cosa mi pal'e ~,
iets laat, naar mijn zin, te lang op zich
wachten; risolversi ~. moeilijk kunnen
besluiten; al (of alta) piu~, op zijn laatst;
in sui "', laat in den avond.
tardita, f langzaamheid, traagheid.
tardivo, agg laat, laatbloeiend, laat rijpend.
tardo, agg langzaam, dralend, treuzelend;
(!) ernstig, streng; (!) zwak; mente tarda,
langzaam werkende geest; "'-- di mente,
langzaam, traag van begrip; '" pentimento, laat berouw; '" rimedio, te laat
aangewend geneesmiddel; i Piu tardi
posteri, de verste nakomelingcn, het
jongste, verste nageslacht.
tarentino, I agg Tarentijnsch; liT"" m
Tarentijn.
targa, I OJ lang houten schild met leer bekleed; groote snede Yleesch; gedenkplaat;
groote gedenkpenning; naamplaat.
tari, m oud-Siciliaansche rckenmunt ± 40
centesimi.
tariffa, f tarief; vrachtprijs; prijslijst, prijsnoteering; loonstandaard; ~ ditlerenziale,
differentieele rechtE'n; '" per Ie merei,
goederentarid; '" per i viaggiatori, personentarief; '" pei vetturini, tarief der
huurkoetsiers; pagare ,a ~, volgcns het
tarief betalen.
tarlare, vi zie intarlare.
tarlatana, I tarlatan (fijn neteldoek).
tarlatura, I houtmeel (uit wormgaatjes).
tarlo, m houtwonn, larve v. d. houtkever;
houtmeel (uit wormgaatjes); il '" del
rimorso, gewetenswroeging; knaging van't
geweten; aver it ~ con qd, een wrok tegen
iem. hebben; (prov) l'amor del "', eigenbaatzuchtige, berckenende liefde.
tarma, ta'rmola, I mot; mijt, made.
tarmato, tarmolato, agg door de motten

taschone
aangevreten, met maden bezet; viso "',
mottig, pokdalig gezicht.
taroccare, vi troef bekennen (in 't tarokspel); knorren, pruttelen.
tarocco, m tarokspel.
taroccone, m opvlicgend mensch, driftkop.
tarolo, m rundermijt.
tarpano, I agg boersch, lomp, vlegelachtig;
II sost m vlege!.
tarpare, vt kortwicken.
tarpto of tarplio, (agg) monte,-.." rupe tarpeia, OJ Tarpejischc rots.
Tarqul'nlo, m OJ Tarquinius.
tarsla, I ingelegde houtarbeid, houtmozaick.
tarslare, vt zie inlarsiare.
ta'rslo, m .h spookdiertje, springmaki.
I tarso, m voetwortel; ooglidkraakbeen.
2 tarso, m Tarsomarmer, Toscaansche glan<;steen.
tarta'glia, m (PI: ~gli) stotteraar; personage
van 't Napolitaansche volkstooneel.
tartagliare, vi & vi 5totteren.
tartaglione, m ~ona, ! stotteraar.
tartana, I J, tartaan (klein vracht-, cn visschersschi p).
tartan ~ne, m vischnet met fijne mazen.
ta'rtara, I amandeltaart.
tarta'reo, agg I van den Tartarus, de ondcrwereld; helsch; 2 wijnsteenachtig.
Tartarla, I Tartarije.
tarta'rlco, agg (Chim) acido "', wijnstecnzuur.
tartarlzzare, vt met wijnsteen zui veren.
I Ta'rtaro, m Tartarus, onderwereld, hel.
2 Ta'rtaro, I m Tartaar; II t~, agg Tartaarsch.
3 ta'rtaro, m (Chim) wijnsteen; tandsteen;
cremor di ,......", cremor tartarj, crcmortart;
~ emetico, braakwijnstecn.
tartaruga, I schildpad (dier en stof); fig zeer
langzaam persoon.
tartassare, vt mishandelen, kwellcn.
tartlna, I belegde boterham.
tartrato, m (Chim) wijnstet'nzuur zout.
tartufa'la, I trufft'lgrond.
tartufa'lo, m truffelzoeker.
tartufo, m I If. truffel; 2 tartuffc, huichclaar, schijnheilige.
tasca, I zak (in kleeren), broekzak; bcdelzak (der bedelmonniken); geldzak, beurs;
'" di una vela, J, zeilpersenning; aver in
~ qd, it'm. in zijn zak hebben, hem niet
vcrtrouwen; niet mogen lijden; una cosa
entra in ~ a qd, iets wordt iem. tot last,
verveelt iem.; mettere mano a "', de
hand in den zak stcken, de beur£ te voorschijn halen; (Prov) larebbe a perdere colle
tasche rotte, hij vediest altijd bij 't speJ.
tasca'blle, agg zak-.
tascata, I een zak vol.
taschino, m klein zakje, vestzakje.
taschone, m groote, diepe zak.

taso

tavoletta

taso, m wijnsteetl (die zich in vaten aanzet). ta'ttlca, f X tactiek; fig doelmatig handelen.
tassa, I taks, vaste prijs, vaste kosten; schat- ta'ttlco, I agg tactisch; II sost·m tacticus.
ting, aanslag; bclasting, recht; accijns; ta'ttlle, agg tast-, gevoels-.
~ annuale, contributie, schoolgeld per tatto, m gevoel, tastzin; tact, fijn gevoe!,
jaar; ~ del bolio, zegelrecht; ~ sui cani,
slag; aver buono, cattivo ~, zacht, ruw
hondenbelasting; ~ d' entratura, entree
zijn op het gevoel.
(geld); esatlore delle tasse, ontvanger der tatua'gglo, m tatoueering.
b3lastingen; ~ del registro, registratie- tatuare, vt tatoueeren.
kosten; ~ postale, briefporto; pagare Ie tatusa, f .10" armaclil, gordeldier.
tasse, de belastingen betalen.
taumaturgo, m thaumaturg, wondcrdoener.
tassa'bile, agg bclastbaar.
taurlno, agg stiere(n)-; capo ~, sticrekop.
tassa'metro, m taximeter; taxi.
fa'uro, m zie toro; !it Stier (sterrenbeeld).
tassare, vt schatten, taxeeren; vaststellen, tautologla, I tautoiogie, noodelooze herbepalen; bclasten, een belasting opleggen;

haling.

~ qd, iem. aanslaan in de belasting; ~rsi taverna, I kroeg, tapperij, wijnhuis; herberg.
Ira di loro per una spesa, onder elk. bij- taverna'lo, m kroeghouder; herbergier.
dragen voor een onderneming.
tavernlere, m kroeghouder; kroeglooptr.
tassatlvamente, avv nauwkeurig, volgens ta'vola, I plank, balk; tafel; beschilderd pa-

ieders aandeel bepaal<l.

tassatlvo, agg !'1 nauwkeurig vastgesteld,
vol gens nauwkeurige taxatie bepaald.

tassazlone, I taxatie, schatting; vasts telling
van ieders aandee!.
tassell are, vt kleine stukken hout, steen,
metaal, laken inzetten ter versiering 01
reparatie; kaas aanboren ter onderzoek.
tassello, m stukje hout, steen, metaal, laken
& om ter herstclling 01 versiering te worden ingezet; muntstempe!.
tassetto, m metaalplaat dienende als aambeelcl en onderiegger voor horlogemakers.
tassldermla, I het opzetten van dieren.
I tasso, m ~ das; !f. taxusboom; $ rentevoet; ~ klein aambeeld, klinkplaat (v.
horiogemakers) .
tassobarbasso, m !f. koningokaars.
tasta, I
tampon, wiek; lig lastige, kwellende zaak.
tastamento, m betasting, 't bevo2len.
tastare, vt betas ten, bevoelen; lig polsen,
aan den tand voelen; assai tasten; ~ il
londo, ~ peilen; ~ it polso, den pols voclen; ~ il terreno, het terrein verkennen,
de toestanden onderzoeken; andare tastando, a! tastencle voorwaarts gaan.
tastata, I het bevoelen, voelen, aanraken;
gli ko dato una ~, ik heb hem eens gepolst, uitgehoord.
tastegglare, vi I de toetsen aanslaan.
tastiera, I I klavier, toetsenbord.
tasto, m 't (bc)voelen, (be)tasten; I toets;
proef, onderzoeking; R morsesleutel; andare a ~, al tastende vooruitgaan; lig in
den blinde handelen, roncltasten; conoscere al~,op 't gevoel,op den tast kennen;
toccare un
een snaar aanraken; een
onderwerp aanraken; toccare il buono ~,
de juiste snaar aanraken.
tastonl, avv in: a""", tastend; op 't gevoel af;
fig in den blinde.
fattameIla, t kletskous, babbelkous.
tattamellare, vi kletsen, babbelen.

r

,-.....,J,

neel; plaat van marmer, metaal &; bovenvlak van gesJepen edelsteenen; tabel,lijst,
tafel, index, register; plaat (in boek); ~
delle abbreviazioni, lijst der afkortingen;
un altare can una ~ del beato Angelico, een
altaar met cen door Fra Angelico geschilderd paneel;tavole aritmeticke, PI rekenkundige tab~llen; Baia della Tavola, Tafelbaai;
~ da lavare, waschbord, waschplank; tavole della legge, PI B de tafelen der wet; Ie
tavole delle legr;i, pi W de bronzen tafels,
waarop de Rom. wetten, waren gegrift;
tavole dei logaritmi, pllogarithmentafels; Ie
tavole d'una nave, pi de planken van een
schip; ~ nera, ~ schoolbord; ~ reale,
trikt.ak, bakspel; ~ rotonda, I W Ronde
Tafel (van koning Arthur); 2 table a'hate;
~ di salvazione, reddingsplank; andare a
~ apparecchiata, F de tafel altijd gedekt
vinden, nict VGor zijn onderhoud beheeYen te zorgen; esser (of lar) ~, remise zijn
in dam- 01 schaakspeJ; lar ~ (rasa), alles
opruimcn; alles wcgvegen, uitwisschen;
metterea ~venti persone, voor twintig personen dekken, te koken hebben; mettere
(of portare) in ~, opdragen, (het eten);
segare tavole, planken zagen.
tavolaccino, m W pedd, bode in middeleeuw~ch Florence.
tavola'ccio, m hout('n brits, slaaptafi'l; W
houten schild.
tavolata, I tafel vol; (aIle person!'n aan)
tafe!.
tavolato, I m lambrizeering, houten bekleeding; paneelwHk; houten vloer; II agg
gelambrizeerd, met hout bekleed.
tavolegglante, m kellner, tafcldiener.
tavolegglare, vi blijven natafelen; tafel dienen.
tavoletta, I tafeltje; plankje, plaatje; teekenplank; W wastafeltje (schrijftafeltje) der
oude Rom.; naambordje (voor straten);
marmE'ren vloerplaat; tabletje (chocolade
&); (Pitt) palet.
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tavollere, m dam·, schaakbord; dobbelbord: tedlare, I vi vervelen, lastig vallen; korrelig
maken: II ,..""rsi, vr zich vervelen: korrelig,
tl dado e sui ~, de teerling is geworpen.
tavollno, m tafeltje: studeertafel: studie: ,..""
kregel worden.
da giuoco, speeltafeltje: uomo di~, ge- tedlo, m verveling: ongeduld: stare a - , ver·
vel end lang moeten wachten; mi viene a
leerd man, boekengeleerde: al ,...." I aan
~ qc, iets begint mij te verve len, te verde studie, aan den arbeid: 2 in theorie,
aIleen theoretisch.
drieten.
tavolone, m groote tafel: dikke plank.
tedlosamente, avv vervelend, lastig.
tavolilzza, I (Pitt) palet.
tedlosltil, t verc1rietelijkheid. last; vervelend,
tazza, t kopje: komi schaal: beker: bekken
lastig iets.
(van fontein): - da caffe, koffiekopje: tedloso, agg vervelend, lastig, saai; hoogst
una,.."" di caffe, een kop koffie.
onaangenaam.
tazzetta, I klein kopje, kopje vol.
tega, / huls, peul: graatje: baard v. korenaar.
tazzlera, I porceleinkast, glazenkast.
tegamata, / panvol: slag met een pan.
te, pron. verbuigingsvorm van tu: je, u: tegame, m aarden pan: fig liederlijk vrouws·
conOSCt te stesso, ken u zelven.
persoon: leelijke meid.
te', voor tieni, 2e pers. enkelv. van den im- te'glla, / vertind koperwerk, vertinde taar·
peratief v. h. werkw. tenere: te' te', 10ktepan, viscbpan &.
roep voor honden.
tegJlata, / een pan vol.
te en the, m ¥. thee: theevisite; tazza di ~, teglione, m groote pan: taartvorm: (Scherz)
kopje thee.
lage hoed met breeden rand.
teaUno, m Theatijner (bedel)monnik.
tegnente, agg kleverig, taai (slik): jig gierig.
teatrale, agg theatraaJ2, tooneelmatig, too- te'gola, f zie tegolo.
neel-: aver del ,...." iets theatraals over zich tegolata, / slag, warp met dakpan.
hebben.
tegolato, agg met pannen bedekt.
teatralmente, avv theatraal.
te'golo, m dakpan: cotto quanto un ,...." zoo
teatrlno, m klein sierlijk theater: poppendronken als cen kartouw: caderci un ,...."
theater.
sui capo, een onverwachten tegenslag onteatro, m thater, tooneel, schouwburg: toodervinden: scoprire qualche - , een verneelvoorstelling: de gezamenlijke tooneelborgen zonde openbaar maken.
wcrken (v. e. yolk, v. e. dichter &): lig tegumento, m bedekking, bekleedsel.
schouwtooneel, tooneel; amphitheater, teiera, / trekpot, theepot.
amphitheatersgewijze gebouwde gehoor- telsmo, m theIsme, geloof aan cen God (zon.
zaal: ,...., anatomico, anatomische gehoorder openbaring).
zaal: gente di ,...." tooneelspelers: il ,...., telsta, I (Pi: ,..""sti) deist.
greco, het Grieksche tooneel: ,...., della tela, I lmnen, linnengoed: weefsel, stuk
guerra, oorlogstooneel: il ,...., di Plauto, de
goed: (Pitt) doek, schilderij op doek: list,
tooneelwerken van Plautus.
intrige:. weefsel van leug€ns: aanslag;
teatrone, m groot theater: volle (tooneel)draad van een verhaal, verloop; .t,. zeil
zaal.
zeilage: ,.."" batista, batist: camicie di - , pi
teatru'ecio, m klein, armzalig schouwburgje:
linnen hemden: - a cotone, cali cot, halfslecht bezette zaal.
linnen; ,...., cruda (of gl'eggia), ongebleekt
Teba'lde, I Thebais: t,...." eenzame plaats,
linnen: ,...., incerata, wasdoek: - metallica,
woestijn.
metaalgaas: ,...., d'oro, goudbrokaat; ,...., di
Tebe, I Thebe.
ragno, spinneweb: - a tra/oro, stramien,
teea, t reliquieenkastje.
borduurgaas: esser la - del Nigetti, ze
achter de mouw hebbcn: esser la ,...., di
teeea, te'eeola, I vlekje, smet: klein gebrek.
teenlea, t techniek.
Penelope, nooit gereed komen: far --,
teenleamente, avv technisch.
zich uit de voeten maken: hanno ordito
questa ,...." zij hebben deze intrige op touw
teenleo, agg technisch: termine - , vak-,
kunstterm.
gezet.
[weven is.
teenologla, I technologie, bec1rijfsleer.
tela'gglo, m weefsel, wijze waarop iets getecnolilgleo, agg technologisch.
tela'lo, m weefstoel: weverij, weefkunst;
teeo, met u: - stesso, medesimo, met u zelf.
raam: borduur-, stopraam: (Pitt) raam
teda, I ¥. grove den: harsfakkel: bruiloftsvoor schilderij: droog·, spanraam: gestel,
fakkel: lig bruiloft.
onderstel: raamwerk, rijwielraam: friseertedeo, teddeo, teddeum, m RK Te Deum
ijzer: vorm voor baksteenen; della
(jubelzang).
/inestra, vensterraam.
tedeseamente, avv op Duitsche wijze.
telefonare, vt & vi telefoLceren.
tedesehegglare, vi Duitsche taal en zeden telefonla, / telepboniL
aanntmen, navolgen.
telefonlc:amente. avv telefonleo. agg tele·
tedesco, I agg Duitsch; II sost m Duitscher.
phonisch: telefoon-.
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telefonlsta, m & f (pi: ~stiJ telefonist(e).
telefono, m telefoon.
telefotografla, I photographie op grooten afstand.

telegrafare, vt & vi te1egrafeeren.
telegrafla, I telegrafie; ~ senza lili, draadlooze telegrafie.

telegra'flco, agg te1egrafisch; telegraaf-;
dispaccio ~, telegrafisch bericht; ullicio
~, te1egraafkantoor.
telegraflsta, m & I (PI: ~sti) telegrafist(e);
telegrambesteller.
telegrafo, m telegraaf; telegraafkantoor; lile
del ~, telegraafdraad; ~ senza lili,
draadlooze telegraaf; ~ transatiantico,
overzeesche telegraaf; kabe!.
telegramma, m (PI: ~mi) telegram.
Telemaco, m III Telemachus.
telemetrla, I afstandsmeting.
telemetro, m afstandmeter.
teleologla, I teleologie; leer van het einddoe 1,
de doe1matigheid der dingen.
telepatia, I telepathie.
telepa'tlco, agg telepathisch.
.
teleria, I linnengoed, linnen, witte goederen.
telescoplco, agg telescopisch; alleen door een
telescoop waar te nemen (hemellichamen).
telescoplo, m telescoop, astronomische verrekijker.
teletta, I goud-, zilverbrocaat.
telllna, I telmosscl.
tellu'rlco, agg tellurisch, de aarde betreffende.
telluro, m tellurium (metaal); toe5tel om de
aard- en maanbeweging aanschouwelijk
voor te ~tellen.
I telo, m breedte v. e. stof; baan, strook; J,
zeildoekbreedte; lenzuolo a tre teli, beddelakenv. drie breedtes, banen.
2 ®telo, m werptuig, speer, pijl; il ~ celestial, de bliksem van Jupiter.
teJona, I groot doek, groote schilderij.
telone, m tooneelscherm, gordijn; grof voeringlinnen.
tel on 1o, m toonbank der geld~ isselaars;
thans meestal: (Scherz.) werk-, schrijftafpl.
® tema, I vrees, angst.
tema, I themaO; onderwerp, opstel; vert aling (in 01 uit vreemde taal); J hoofdmotief.
tema'tlco, agg thematisch.
temenza, I lichte vrees, bezorgdheid.
temerarlamente, avv stout, vermetel, roekeloos.
temera'rlo, I agg stout, vermetel, roekeloos;
overijld, lichtzinnig; diritto ~, l'1 wille·
keurig, niet op geregelde beginselen berustend recht; II sost m vermetel mensch,
dolle kop; overijld persoon.
temere, I vi vreezen, bang zijn; che temete?
waarorn zijt gij zoo angstig? waarvoor
vreest gij? temo ehe non •.• , ik vrees, dat ... ;
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II vi vreeZen, vrees koesteren, bang zijn
voor; non e a lemerne danna, men behoeft
niet te vreezen dat er schade (nadeel) ui t
voortvloei t.
temerita, I stoutheid, vermetelheid; onbezonntnheid, roekeloosheid.
Ten I, Temlde, I Themis.
teml'blIe, agg te vreezen.
temolo, m S'J vlagzalm.
tempa'cclo, m slecht, afschuwelijk weer;
tempacci, PI <;iEchte tijdcn; ~ la, 't is heel
lang geleden.
tempaluC)lo, (agg) parcellina~, speenvarken.
tempella, I klopper (in kIoosters).
tempellare, I vi waggeJen, wankel en; lig
talmcn, drahn, besluitcloos zijn; II vt
kloppen, hameren; lig in onzekerheid
laten.
tempellata, I tempello, m 't aanslaan, aan·
slag v. kIok 01 slaginstrument.
tempera, I het harden, stalen Iv. glas, ijzer);
het temperen (v. staal); (Pitt) tempera,
waterverf met gom, eigeel, sap v. vijgenlooten &; J timbre, klank (v. stem 01 instrument); lig gesteldheid, aard, karakter, flinkheid; uomo di lorte ~, man van
karakter, flink man; dipingere a ~, met
temperaverven schilderen (meestal op
gips, hout, kalk &).
temperamento, m matiging, verzachting;
uitweg, midde\weg, bemiddeling; 't versnijden (v. pennen); 't stalen (v. ijzer); 't
harden (v. glas); tempering (v. staal);
mengsel, vermenging; fig aanleg, tempe·
rament, aard, neiging.
temperante, p pres (v. temperare) & agg rna·
tigend, verzachtend, beperkend; matig.
temperantemente, avv gematigd, matig.
temperanza, I matigheid, matiging; bescheidenheid, verzachting.
temperare, I vt mengen, temperen, de overmaat van iets beperken; vermengen (wijn
met water); J de tonen dempen; instrumenten gelijk stemmen;
~ l'acciaio,
staal temperen, smeedbaarder maken; ~
la calce, de kalk blusBchen; ~ una Irase,
aan een zin een zachtere beteekenis geven;
~ un lapis, een punt aan een potlood
slijpen; ~ Ie passioni, de hartstochten beteugelen; ~ la penna, de pen vermaken;
II ~rsi, vr zich matigen, matig zijn.
temperatamente, avv matig, gematigd;
zacht.
temperatlvo, agg matigend, verzachtend.
temperato, p pass (v. temperare) & agg getemperd, gematigd, zacht, mild; fuaco ""',
zacht vuur; le zone moderate, pl de gematigde luchtstreek.
temperatura, I I zie temperamento; 2 temperatuur, warmtegraad; ~ della complessione, temperament.
[getijde.
temper ie, f weersgesteldheid, weer; jaar-
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temperIno, m pennellles; zakllles.
I oogenblik; a WI - , terzelfder tijd; al ,....,
tempesta, I storm (op zee), noodweer; hevig
dei tempi, in den goeden ouden tijd; tutto
onweder; woest geschreeuw, hevige opal suo ~, alles op zijn tijd; avanti ,...." voor
schudding, wild geraas; lig overlast, pladen tijd, vroegtijdig; col ,...." mettertijd;
gerij; ,...., rli pal/e, hevige kogelregen; - di
di - in -, van tijd tot tijd; nu en dan;
parole, stroom van woorden.
di notte -, des nachts; d' ogni ,...." te allen
tempe5tare, I vi stormen, razen, woe den
tijde, altijd; ~ fa, een (eenigen) tijd ge(van de zee); fig veel geraas, leven maken;
leden; luor di ,..." te ongelegener tijd, onschetteren, opspelen; veel drukte maken,
gelegen; g{a -, eens, een tijd geleden; in
alles overhoop smijten; II vt bestormen
,..." te rechter tijd; in processo di ,...." in
(met vragen); kwellen, lastigvallen; ,...., a
verloop van tijd; per ,..." vroegtijdig, tijqd il pan nel torno, iem. in groote ongeledig; (pro v) chi ha ,...., ha vita, met den tijd
genheid brengen; III ,....",si, vr zich bekomt alles terecht; chi ha ,...., non aspetti
droeven, zich verontrusten; IV ""'rsi, v
,..." men moet de gunstige gelegenheid
recipr elkaar afranselen.
niet voorbij laten gaan.
tempestato, p pass (v. tempestare) & agg be- tempone, m goede tijd, goed leven.
wogen, in beroering gebracht; bezaaid, tempora, t PI RK Ie quattro ,..." de quaterbestrooid met.
temperdagen.
tempestlvamente, avv juist op tijd, van pas. I temporale, m onweer, storm; noodweer.
tempestlvo, agg gelegen, jUist op tijd ko- 2 temporale, I agg tijdelijk, aardsch;
mend; gunstig, geschikt.
vergankelijk; il potere ,..." de wereldlijke
tempestosamente, avv tempestoso, agg stormmacht da pausen; II sost m het tijdelijke;
achtig, hevig, onstuimig; wildbewogen.
wereldlijke matht.
templa, I (Pi: tempie & tempia) slaap (aan 't 3 temporale, agg van de slaapstreek, slaap;
hoofd).
arteria ,..." slaapslagader.
tempietto, m tempeltje.
temporalita, t tijdelijkheid; lig wereldsche
templo, m tempel; il ,..., degli Ebrei, de synagezindheid; Ie temporatita, RK temporagoge; il ,..., dei Protestanti, de kerk der' lien, wereldlijke inkoxnsten van geesteProtestanten.
[vroeg.
lijken.
teltlpi'sslmo, (avv) per""", zeer bij tijds, zeer tem):oralmente, avv in het tijdelijke, aardtemplsta, (Pi: ,...,sti) m l musicus die goed
sche, tijdelijk.
maat houdt.
tempora'neo, agg tijdelijk; voorloopig; van
templare, m III tempelier, tempelridder.
het seizoen (bv. vrucht); fiume ,..." rivier
® templo, m zie tempio.
die op gezette tijden uitdroogt.
tempo, m tijd; tijdmaat; tijdelijkheid, tempore, in ex -, voor de vuist weg.
aardschleven,levensduur, duur; l tempo, temporegglamento, m het uitstellen, wachtijdmaat; (Gram) tijd v. werkwoord;
ten.
rythmu~, versvoet; ~ onrust (v. uur- t:mporegglare, vi wachten, op de lange baan
werk); weer, weergesteldheid; jaargetijde;
schuiven; talmen; zich naar de omstandigtempi, pi tijden; tijdsoxnstandigheden;
heden schikken.
abito da mezzi tempi, voor- en najaars- tempra, t & zie tempera &.
kleeding; buono, cattivo ,..." goed, slecht tempu'ccio, m tamelijk slecht weer; temweer; ,..., luturo, (Gram) toekomende tijd;
pucci, pi slechte tijden.
_ legale, '" wettelijk voorgeschreven temuto, p pass (v. temere) gevreesd.
tijd; i tempi di mezzo, PI de Middeleeuwen; tenace, agg vasthoudend, taai; kleverig;
i nostri tempi, PI de tegenwoordige tijd;
vast, onwrikbaar; hardnekkig, stijfhoofi tempi omerici, pI de Homerische tijdenj
dig; memoria -, taai geheugen; proponi,..., passato, presente, (Gram) verleden,
mento ,..." onwrikbaar, vast voomemen;
tegenw. tijd; puntodi,..." tijdstip;il,...,della
terra _, taaie, kleverige grond.
vita, levensduur; quanta ,..., e? hoe lang tenacemente, avv taai, kleverig &.
is hetgeleden? acquistare - , tijd winnen; tenaelta, f taaiheid; kleverigheid; vasthouavere, darsi buon (bel) - , zijn tijd aangedendheid; stijfhoofdigheid; gierigheid.
naam doorbrengen; cogliere il ,..." de ge- tena'glia, t zie tanaglia.
legenheid te baat nemen; dare il ,..." den tenda, t tent; zonnetent; dekzeil, zonnetijd, het tijdstip vast.<;tel1en; dare ,..." tijd
scherm; tende, pi gordijnen.
laten; dare,..., al ,..." iets op zijn doode ge- tendale, m !Sroot zonneseherm, marquise.
mak doen; c' e""', 't is nog alle tijd; er is tendenza, I streven; neiging, strekking.
nog tijd genoeg; fa buon""', 't is mooi weer; tendenzloso, agg tendentieus, met een beprendere ,..." zijn tijd nemen; a""', bijtijds,
paalde strekking.
te reehter tijd; al mio ,..." ai miei tempi, tender, m tender (v.loeomotief); begeleidend
in mijn tijd, toenik jong was; II ,mglior,..."
kolenschip.
_, op (tot) een beteren tijd, een gunstiger Undere, I vI spannen, uitspanneni opzetten
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(een val); opslaan (een tent. een bed);
vogels vangen met netten; ,..., il ~ucato.
de wasch uithangen; ,.., insidie. strikken
spannen. lag-en If'!!gen; ,.., la mano a tJd.
ifm. de h~nd reikon; ,.., gli oreccki. de
ooren spitsen; II (vi),.., a, overhellen. geneigd zijn tot; streven naar; trekken naar;
- al male, tot het kwaad overhellen; ,.., al
giallo, naar 't gele trekken; bisogna - a
cose possibili. men moet slechts het mogelijk nastreven.
tendlna. I gordijntje; venstergordijntje; RK
doek om monstrans te bedekken;
oogtendlne. m (AHat) pees.
[doek.
tendl'neo, tendlnoso, agg pezig; zenig.
tendlto'io. m droogstok. drooglat.
tendltore, m spanner. nettenzetter. vogelvanger; -strikker.
tendone, m groot gordijn, tooneelgordijn.
tenebra, I meestal: tenebre. I PI duisternis;
diepe nacht; nevel; groote onwetendheid;
tenebre. pi 't slaan met stokken op de
kerkbanken na de donkere metten in de
Goede wrek; vandaar: esser la panca delle
tenebre, de voetveeg van allen zijn; ci sonG
Ie tenebre. 't gaat daar nog al luidruchtig
toe.
tenebrla, t duisternis; onwetendheid.
tenebrone, m onuitstaanbnre brombeer.
tenebrosltlt, t duil'ternis. verduistering. versombering; doth id.
tenebro~o, agg donker, duister; omneveld.
dof. omfloerst; somber; ,.., pensiero, sombere. duistere gedachte.
tenente, 1m ¥ eerste-Iuitenant;-colonnello,
luitenant-kolonel; - gmera/e, luitenantgeneraal; II p pres (v. tenere) & agg houdend; bevattend.
teneramente, avv teeder, zacht; raccomandarsi - , zich dringend a.anbevelen.
tenere, I vt houden, vasthouden, terug-,
tegenhouden; bewaren, inachtnemen; onderhouden, ophouden; dragen, bij zich
dragen, hebben; aan hebben; het ex' voor
houden, gelooven, meenen; inhouden, bevatten; tieni! neem aan! pak aan! daar!
questa secchia non time piu, deze emmer
houdt geen water meer, is lek; - amicizia, vriendschap onderhouden; ,..., bene,
male, goed, slecht behandelen (iem.); goed,
slecht omgaan met (iets); ,.., la corona in
capo, de kroon op het hoofd hebben; ,..,
un' opinione, een meening toegedaan zijn;
,..., un servitore, een knecht houden; - la
signoria, de hleerschappij in handen hebben; - testa al nemico, den vijand het
hoofd bieden; - a mana, bij de hand houden; - a bocca dolce, met zoete woordjes
aan den praat houden; ""asegno,in toom,
binnen de perken houden;,.., da of tenerla
da (of per) uno, het met ipm. houden, aan
zijn zijde staan, zijn partij kiezen; ,.., di ... ,
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iets hebben van .... gelijken op ... , overeenkomst vertoonen met ... ; ,.., dell' ipocrita, iets hlIichelachtigs over zich hebben;
......, d'occkio qd, iem. in 't oog houden; ......,
per lermo, voor zeker houden; II -rsi, VI'
zich houden; zich inhouden. intoomen;
zich vasthouden; zich houden aan; -rsi
a destra, rechts houden; -rsi al partito
di .... zich rangschikken onder de partij
van ... ; saper a cke -rsi, weten waaraan
men zich te houden heeft; III vi steek
houden, standhouden; !wlden, deugen;
houden, blijven klpven, blijven zitten; ~
wortel schieten; la colla non ticne, de lijm
houdt niet; ,.., dietro a qd, icm. op den
voet volgen; ......, lermo, vast op zijn stuk
blijven staan, het niet opgeven.
tenerezza. f teederheid; zachtheid, teerheid;
genegenheid, teedere liefde; tenerezze. pI
teedere liefkoozingen.
tenero. I agg zacht, teer, week, buigzaarn;
tenger, klein; jong; een zwak voor iem.
hebbend; Q.nimo - , zacht. week gemoed.
zwakke gemoedsaard; ,.., di calcagna,
licht te bepraten, over te hallen, zwak;
legumi teneri, PI malsche jonge groenten;
essere sempre in tenera eta, nog in de
prille jeugd zijn; essere ,.., di qd, een groote
genegenheid, een zwak voor iern. hebben;
II sost m het zachte, weeke (gedeelte) ..-.
teneriltto. agg halfzacht.
.....
tenerume, m kraakbeen; zachte gedeelte
(van groente bijv.); F overdreven teederheid, liefde.
tenesmo, m
krampachtigc sarnenpersing
v. sluitspieren. moeilijke stoelgang of
urineloozing.
tenia, f lintworrn.
tenlmento, m het houden, vasthouden.
tenltore. m houder; onderhouder; bezitter.
tenore, m loop, verloop; inhoud; beteekenis.
zin (v. e. boek); gehalte; I wijze. mplodie;
tenor (stem, zanger); solito ,.., di vita, 't
dagelijksche, gewone leven; parlll in
questo ,.." hij sprak in dezen zin; a ......, del
conto. $ volgens de rekening.
tenoregglare, vi den tenor nabijkomen (v.
bariton1.
tenorino. zwakke. maar aangenarne tenorstem; tweede tenor (aan opera).
tenslone, I spanning, rekking; uitrekking;
't strekken; stijfheid.
tenslvo, agg spannend, krampachtig.
tensore. m strekspier.
tenta. !
sonde; fig poging.
tenta 'bile. agg te probeeren.
tenta'coto, m voelhoren; taster; vangarm.
tentare, 11 betasten, bevoelen; onderzoeken;
probeeren; verlokken; verleiden, ill verzoeking brengen; aanlokken, bekoren; op
de proef stellen; tarten; ......, la lede di qd,
iemands geloof aan 't wankelen trachten
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te brengen; ,..., la lortuna, het geluk, de
fortuin tarten; ,..., una persona, iem. even
op den scbouder tikken; fig iem. polsen,
bet terrein verkennen; essere tentata di ... ,
lust (trek) bebben in ... ; in verzoeking gebracht zijn om ....
tentatlvamente, avv bij wijze van proef.
tentativo, m poging.
tentatore, m ~triee, I verleider, verzoeker;
-s ter; bekoorder.
tentazione, I verleiding, verzocking, bekoring; non ci indurre in ~, leid ons niet in
de verzoeking, bekodng.
tentenna, f wankelmoedige, besluitelooze
persoon; stare in ~, wankelen.
tentennamento, m het wankelen, waggelen,
aarzclende poging; licbt scbudden.
tentennare, I vi waggPlen, wankelen, niet
vaststaan; fig besluiteloos zijn, wankelen
(in zijn voornemens); II vt scbudden (bet
hoofd); zacht been en weer bewegen (om
te zien of iets vaststaat).
tentennata, f licbte wankeling; licht scbudden; dare una ~ a qc, iets cen weinig
schudden, stooten, been en weer bewegen.
tentennino, m satan, bekoorder, verzoeker;
fig ophitser; twiststoker; ook: draler.
tentennone, m besluiteloos, talmend, wankelmoedig menscb.
tentone, tentoni, avv tastencl, voorzichtig;
andare ~, voorzicbtig, behoedzaam vooruitgaan; rondtasten (in 't cluister).
tenue, agg fijn, dun, teer, zwak; fig gering,
scbaarscb, onbeduidend; intestina
,
dunne darm; pronunzia ~, zachte uitspraak.
tenuemente, avv fijn, dun, zacht &.
tenuita, f dunheid, fijnbeicl, zachthcid,
spitsbeicl; kldnigbeid; onbeduidendheid.
tenuta, f houden, bebhen; bezit; inboud;
gebalte; X tenue; grande, piccola ~, X
groote, kleine tenue; ~ dei libri, $ boekboucling; entrare in ~, in 't bezit komen,
treden.
tenuta'rio, m ~ bezitter; bordeclboucler.
tenuto, I p pass (v. tenere) & agg gehouden,
verplicht; nota tenuta, l' aangehouden
noot; II sost m handvat, greep; heerschappij, macht.
tenzonare. vi twisten, strijelen, disputeeren.
tenzone, f twist, strijcl; twistgesprek.
teo era 'tleo. agg theocratisch.
teoerazia, f tbeocratie, priesterhecrsch:lppij.
teodleea, f theoclicaea, rechtvaardiging v. d.
gocldelijke voorzienighcicl onclanks 't bestaan van het kwaad.
teodollte, teodollto, m theocloliet.
Teodora, f Theodora.
Teodorieo, m Theodorik. Diederik.
Teodoro, m Tbeodoor.
Teodo5io. m Theodosius.
Teofilo, m Theophiel, Gottlieb.

Teofrasto. m Theophrastus.
teogonia. f leer van de afstamming der
goden.
teologale, agg theologisch; ie virtu teologali,
pi de christelijke hoofddellgdell (geloof,
hoop en !iefde).
teologare. vi theologiseerell, over theologie
spreken. scbrijven &.
teologia. f theologie, godgeleerdheid.
teologieamente. avv teologieo, agg theologiscb, goclgeleerd.
teologo, m theoloog, godgeleerde.
teorema, f theorema. (leer)stelling.
teoretieamente, avv teoretieo, agg theoretisch.
teo ria, I theorie; leer (der regels); sehoolwijsheid.
teorica. f theoretisch, gedeeJte eener wetenscbap.
teorieamente. avv teorieo, agg theoretiscb.
teosofia. f theosophie.
teosofieo, agg theosophisch.
teosofo, m theosool.
o tepere, vi lauw, halfwarm zijn.
tepida'rlo, m tepiclarium, kamer voor lauwe
baden; lauwwarme broeikas.
tepidezza. f lauwbeid; verkoeling, koelheid,
onverschilligheicl; lusteloosh~id; tutto fa
con,....,. hij cloet alJesevcn lustelo05, onverscbillig.
tepldo. agg & zie tiePido.
tepore, m lauwheicl, lauwtc, zachte warmte
(van 't weer).
teppa. f grauw, janhagel.
teppista. m (Pl: ~stj) schoremcrd; smeerlap,
schoft, man uit hct grallw.
terapeutlca. f
therapie, ziektebehalldeterapeutieo, agg therapeutisch.
[ling.
terapia, f tberapie.
terebentlna. f terpentijn.
terebinto, m ~ terpentijnboom.
teredine. t teredo. m paalworm.
Teresa, f Th re3e.
tergere. vt afclrogen, afwrijvell; reinigcll;
afvegen.
tergiversare, vi uitvluchten, voorwendsels
zoekell; clraaien, schipperen.
tergiversazione, f gcdraai. draaierij; uitvlucht, ontwijkend alltwoord.
tergo. m (Pi: terghi, m & 0terga, f) rug; rugzijde; a~, van achter, op de rugzijdc; op
de keerzijde (v. h. blao.); da ~, van achteren, in den rug.
terma. f meestal: terme. pi badinrichting
cler ollde Rom.; warme bronnen; hcete
baclen.
termale. agg warm; acque termali, pi warme,
heete bronnen; stabilimento ~, inrichting
voor warme baden.
termleo. agg warmte-; conduttibilita termica,
warmtegeleiclillgsvermogen.
termUoro, m W thermidor, warmtemaand
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van den Fr. republ. kalender (19 JuIiI7 Aug.).
termlna'blle, agg beeindigbaar, te voltooien;
begrensbaar.
terminate, agg grens·; eind·, slot-; ~ aan
den top groeiend (bloemen); lapide _,
grenssteen.
termlnare, I vt begrenzen; be cindigen, een
eind maken aan, afmaken, voltooien;
vaststellen, nauwkeurig bepalen 01 begrenzen; besluiten; ~ i suoi giorni, aan
den eindpaal zijn !evens zijn; sterven; II vi
aan het eind, de grens zijn; gedaan hebben; geeindigd, uit zijn; uitgaan, eindigen.
termlnatlvo, agg beperkend, begrenzend,
vaststellend; eindigend.
termlnazlone, I begrenzing, afpaling; beeindiging; ui tgang; besluit, slot, anoop,
einde.
termine, m grens, grenslijn; grcnspaal; slot;
slotwoord; einde; termijn; leveringstijd;
betalingstijd; einddod; term O (in de algebra, rekenkunde en Gram); nitdrukking;
toestand, omstandigheid; terminus, hoofdbegrip eener sluitre(je; t~rmini, pi termijnen; grenspalen; grenszuilen (bij de
Rom.); accettazione a ~, $ promesse;
termini della luna, PI maangestalten;
mezzo ~ of ~ mezzo, middelste Jid, verbindingslid eener sluitrede; fig uitvlueht,
voorwendsel; lapmiddel; ~ medio d'una
proporzione, middelterm eener evenredigheid; ~ scienti/ico, wetenschappelijke uitdrukking; ~ tecnico, vakterm; mettere _
a una cosa, een eind aan iets maken;
passare tutti i termini, aIle perken te buiten gaan; sono scaduti i termini, de termijn is vervallen; a - , op den bepaalden,
vastgestelden tijd; a - di legge, naar de
letter der wet; si trova a brutti termini, hij
bevindt zieh in leelijke, slech!e omstan'digheden; in ~ d'un giorno, binnen een
dag; l' atlare eora in buoni termini, de zaak
is nu op den goeden weg; essere con qd
in buoni, cattivi termini, met iem. op
goeden, kwaden voet staan; esser in - ,
di lare qc, op 't punt. staan, van plan zijn
iets te doen; esser in - di morte, op sterYen Jiggen.
terminologla, f terminologie.
termite. I termiet, witte mier.
termochi'mica. I thermochemie.
termoelettricitii, I warmte-electriciteit.
termogeno, agg thermogeen, warmtegevend.
termometrla, I warmtemeting.
termometrlco, agg de warmtegraad aangevend, thermometer-.
termometro, m thermometer;
clinico,
koortsthermometer.
TermopUi, m pi Thermopylen.
termoslfone, m thermosyphon, warmte hewarende (veld)flesch.

terrazziere

t"rna'rlo, I agg drietal1ig, uit drie bestaand;
II sost m drieregelig couplet.
terno, I m dubbele drie in 't dobbelspel; drie
hezette (en uitgekomen) nummers in de
loterij en hij het lottospel; e come t'incere
un - al lotto, 't is zeer moeilijk, zeer onwaarschijnlijk; II agg ~ driedeelig (bladstand, bloem).
terplna, f terpentijnkamfer.
terra, I aarde, aardbol; grand, hodem;
land (tegenover water), wal, kust, oever;
streek, plaats, land; vloer, grand; terre,
pi landerijen, grondbezit, land; denlYO ~,
in 't binnenland; terra argillosa, leemgrand; - dei Barbari, land der Barbaren;
cotta, terracotta, terraeotta
beeldje; - lerma, vaste land; Terra del
Fuoco, Vuurland; Terra Nuova, New
Foundland;
d'ombra, omberaarde,
berghruin; piccola ~, klein plaatsje; la
- promessa, bet heloofde land; la ~
Santa, het Heilige Land; ~ sigillata, zegelaarde, bolus; - ~, dieht hij (Iangs)
den grond; fig laag bij den grond; in bescheiden omstandigheden, eenvoudig; J,.
dicht langs de kust; andare in - of per~,
op den grond vallen; lig mislukken; gcrUlneerd worden, failliet gaan; non aver
- lerma, geen vaste woonplaats hebben;
cadde giu in - , hij viel op den grond;
discendere of smontare in - , J,. aan land
gaan; dorme suUa nuda - , hij slaapt op
den kalen grond; essere in - , gerui:neerd,
er slecht aan toe zijn; op straat staan;
lavorare la '-", het land bewerken; prendere - , J,. aan de kust aanleggen; restare,
rimanere in '-", de boot, de trein missen,
blijven staan, aehterblijvcn; rimanere in
piana - , geheel op, geru[neerd zijn; scavare la - , den grond uitgraven; scoprir
- , land ontdekken; tagliare una pianta
tra - e - (of tra Ie due terre), een plant
dieht onder den grond afsnijden; viaggiare
per terra, OVer land reizen.
terra'cqueo, agg zie terraqueo.
terracotta, I zie onder terra.
terracrepolo, m ~ muurpeper.
terra'glia, f meestal terraglie, I Pl aardewerk, aarden servies.
terra'gnolo, agg op, dieht bij den grand; zie
terraiuolo.
terraluolo, agg in: piccione _, ~ rotsduif.
terrame, m puin.
terraplenare, vt aanaarden; aarden wallen
opwerpen.
terrapleno, m aarden wal; aardophooging.
terra'queo, agg aardc en water hetreffende;
wereld-, aard-.
terra'tlco, m pacht, grandrente.
terrazza, I terras; plat; veranda.
terrazzano, m dorpeling; hoer.
terrazziere, m grondwerker.
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terrazzlno, m kl. balkon.
terrazzo, m balkon; terras.
terremoto, m aardbeving.
terrenamente, avv op aardsche wijze.
terreno, I agg aardsch; tot den aardbodem
behoorende, grond; beni terreni, PI aardsche goederen; pian ....." gelijkvloersche
verdkping; II sost m bodem, land, veld;
terreinO; terreni, PI land"rijen, land; non
aver terren lerma, geen vaste woonplaats
hebben; gluxdagnar ....." terrein winnen;
vasten voet krijgen; manca il --- sotto i
piedi, hij heeft g"cn grond onder de voeten; trovare il....., morbido, een goed voorbereiden bodem vinden.
terreo, agg aardachtig; color ---, aardkleurig.
terrestre, ® terrestro, agg aardsch; aard-:
animali terl'estri, pi op 't land levende
dieren; globo ....." aardbol.
terrestr(e)lta, I aardachtigheid, aardschheid.
terrl'bile, I agg vreeselijk, verschrikkelijk; II
sost m iets vreeselijks, verschrikkelijks.
terrlbllita, t vreeselijk-, verschrikkelijkheid.
terrlbilmente, avv vreeselijk, verschrikkelijk.
terrl'eclo, m lichte, losse grond; teelaarde.
terrlere, m h terrier (hond).
terrlgno, agg aardachtig; aardsch.
terrlna, ! terrine, soepkom.
terrltorlale, agg territoriaal, tot het grondgebied behoorende; grond-; milizia ....." ~
landweer, landstorm.
terrltorlo, m gebied, grondgebied.
terrollna, I fijne aarde (voor verven).
terrore, m schrik, ontzetting; il Terrore, OJ
het Schrikbewind.
terrorlsmo, m sehrikbewind, terrorisme.
terrorlsta, m (PI: .....,sti) terrorist, aanhanger
v. e. schrikbewind.
terrorlzzare, vt door schrik regeeren; terroriseeren, sehrik aanj agen.
terroso, agg aardachtig, met aarde vermengd 01 bedekt; vol aarde.
tersamente, avv zindelijk; rein, vlekkeloos.
tersezza, I reinheid, zindelijkheid.
Tersi'core, I (Mit) Terpsichore.
terso, p pass (v. tergere) & agg afgeveegd,
schcon, zuiver; gekuischt (stijl).
terza, I I' te1'ts; derde wering bij 't schermen;
RK tertia (bidtijd vanaf 9 uur 's morgens).
terzana, I l' derdedaagsche koorts.
terzare, vt den akker voor de derde maal
omploegen;
terza'volo, m betovergrootvader.
terzeruelo, m J,. rif, reef (in 't zeU); OJ ~
kort pistool.
terzetta, f kort pi~tool, zakpistool.
terzetto, m J terzet; zie ook terzina.
terzla'rlo, I m RK tertiaris, lid van de derde
orde van St. Fransiscus; II agg tertiair
(geologisch tijdperk).
[trioo1.
terzlna, I terzine, drieregelig couplet; I'

t~rzo,

testa

I num agg derde; terza classe, derde
klasse; sulla terza, verso la terza, tegen den
morgen; II sos! m derde; derde deel; .6welving van boog; J terzet; il ....., e il
quarto, deze en gene.
terzodeclmo, num agg dertiende.
terzone, m paklinnen.
terzuolo, m ~ mannetje v. roofvoge1s (inz.
sperwer en havik); J,. stagzeil.
tesa, I 't spannen (v. boog); uitspannen (v.
vogelnet); vinkenbaan; rand van hoed;
vaam (Iengtemaat ± 1.70 M.).
tesare, vt J,. de touwen spannen.
tesauregglare, tesaurlzzare, vi schatten verzamden, ophoopen.
te'schio, m doooshoofd, schedel; afgeslagen
hoofd.
Teseo, ® Teseo, m Theseus.
lesl, I stelling, thesis; J daling v. d. stem.
teso, p pass v. tendere.
tesoregglare, vi zie tesaureggiare.
tesorerla, f thesaurie, schatkamer.
tesorlera, I penninllmeesteres.
tesorlere, m thesaurier, schatmeester; penningmeeste1'.
tesoro, m schatkamer; schatkist; schat (ook:
kostbaar iets; bemind persoon); quel
figliuolo e il mio ___, dit kind is mijn
grootste schat.
Tessa 'gila, I Thessali e.
tessa'lIeo, agg Thessalisch.
Tessalo, m Thessali ~r.
Tessalonlca, f Saloniki.
tessera, I (Archeal) dobbelsteen, teerling;
herkenningsplaatje; herkenningsteeken; 11
legitimatiekaart; Iidmaatschapskaart; ~
(wacht)woord.
tessere, vt & vi weven; samenweven; fig
kunstig ineenzetten; ,...., insidie, intriges
op touw zetten; l'uomo ordisce e la lortuna
tesse, de mensch wikt en God beschikt.
tessile, agg spinbaar, weefbaar, textieI-,
weef-.
tessitore, m ~ora, f wever; weefstcr.
tessltrlee, I weefster.
tessitura, I het weven; weverij, geweven
stof; fig samenstelling; inkleeding; bewerking; ~ weefse1.
tessuto, I p pass (\'. tessere) & agg geweven;
II sost m weefsel, geweven stof; ....., cellulare, celweefse 1.
testa, f hoofdO; kop; schede1, ac11terhoofd;
verstand, inzicht, geest, zin; gedachte;
spits (v. e. regiment &); buona ,...." heldere, vlugge kop; "'" calda, heethoofd; ,....,
coronata, gekroond hoofd: ....., matta, gekke
kerel; ,...., di morlo, 93 doodskopvlinder; ,....,
del ponte, bruggehoofd; ,...., secca, eigenzinnig mensch; ,...., quadra, heldere kop;
stijfkop; ,....,. della tavola, boveneind van
de tafel; ....., ,...." onder vier oogen; aver in
....., qc, iets in 't hoofd, in den zin hebben;
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ti

non ave1' pia,...." lliet lUee!" weten waar zijn
tekst; ,..., a penna, oud handschrift; jar ~
hoofd staat; cavarsi (of levarsi) di ~ 'le,
(di lingua), een autoriteit op taalgebied
iets geheel verzinnen, uit zijn duim zuizijn.
gen; essere alia testa di ... , aan het hoofd, testollna, t klein stijfkopje.
aan de spits staan van ... ; far Ie case di. testone, m groot hoofd; dikkop; oud Tosc.
sua~, naar zijn eigen zin handdcn; far
munt (± 1.7 Lire).
la ~ a qd, iem. 't hoofd afslaan, onthoof- testuale, agg testualmente, avv textueel,
den; lar la ~ in qc, kop noch staart meer
woordelijk.
aan iets kunncn vinden, zich er niet meer ,testu'ggine, I schildpad; ij] X testudo;
uit weten te redden; ficcarsi qc in ~, zich ! schild- of stormdak bij belegeringen; J'
iets in 't hoofd zettcn; a ~, per hOOfd.,
soort lier: T~, Iii Lier (sterrenbeeld); L;,.
testa'bile, agg t't waarover bij testament
welving, gewelfa plafond.
kan worden beschikt.
tetano, m T tetanus, klem,
testa'eei, m PI s~haaldieren.
TW, Tetide, m (Mit) Thetis (godin der zee).
testamenta'rio, agg testament air; esecutore I tetraeordo, m J' viersnarige lier.
~, executeur-testamentair.
tetraedro, m regelmatig viervlak.
testamento, m testament, uiterstc wiI; il tetra'ggine, I duisterheid; verschrikkelijkVecchio e il Nuovo T~, B het Oude en
heid, somberheid.
het Nieuwe Testament.
tetragonieo, agg vierhoekig.
testarda'ggine, f stijfhoofdigheid, eigenzin- tetra'gono, I m vierhoek, kubus; II agg vier·
nigheiel.
hoekig; hoekig (lichaam); lig vaststaand,
testardo, I agg stijfhoofdig, eigenzinnig; II
onwankelbaar.
sost m stijfkop.
tetralogia, I tetralogie, cyclus van drie
testare, vi zijn testament maken.
treurspelf'n, gevolgd door een saterspel.
testata, I bovcnste gedeelte, kop, hoofd; tetramente, avv somber, treurig, gruwelijk.
hoofdeinde; bruggehoofd; stoot met het tetrarea, m (Pi: ~chi) tetrarch, viervorst.
hoofd; riga di ~, kopregel; stazione che tetrareato, m tetrarchaat, waardigheid oj
la ~, kopstation.
ambt van een viervorst.
testatore, m erflater.
tetrarehia, I ij] tetrarchie, viervorstendom.
testatriee, j erflaatster.
tetras, m Joe korhaan.
teste, m & f getuige.
tetra'stleo, m vierregelig vers.
teste, avv voor kcrtell tijd, kort gc1eden; tetricita, I somberheid, somber gemoecl.
zoo even.
tetro, agg somber, duister; verschrikkelijk,
testere'ccio, agg halsstarrig, koppig.
ontzettend, gruwelijk; somber van getesti'eolo, m teelbal; --- di cane, If. mannemoed.
tjesorchis.
tetta, I moederborst. tepel; uier (v. dieren).
testiera, I hoofdstel (van paarden); bol (v. tettare, vi & vt zuigen (a. d. borst).
hoed); hoofdeinde (v. bed).
fette, m kinderuitdrukking voor cane, hondo
testifleare, I vt verzekeren, betuigen, be- tettlera, I thcekan, trekpot.
vestigen; II vi een getuigenis afleggen.
tetto, m dak; woning; ~ marta, overdekt
testlfieatlvo, agg getuigend, getuig-; bevesplat; non aver ne casa ne ~, huis noch
tigend.
onderkomen hebben; aver messo il ~,
testlfleazlone, t betuiging, getuigenis.
alle hoop opgegeven hebben; non credere
testlmone, m zie testimonio.
dal ~ in SU, niet aall bovenzinnelijke dintestimilnia, I getuige.
gen gelooven; essere a ~, zich dicht onder
testimoniale, agg getuigenis gevend, een ge't dak bevinden; dal ~ in giil, van boven
tuigenis bevattend; prova ~, bewijs door
af, van uit de hoogte.
getuigen geleverd.
teUo'ia, I afdak, overdekte ruimte, loods;
testimonianza, t getuigenis, verklaring; bever overspringende dakrand.
wijs; blijk; bekrachtiging; dare (of rendere) te'ucrio, m If. gele gamander.
~, getuigenis afleggen; betuigen; in ~ teurgia, I toovenarij met behulp van geesdi ... , als blijk van, a)s bewijs van.
ten.
testimonio, m getuige; --- di vista, oogge- teu'rgieo, agg wonderdoend, geestenbantuige.
nend.
testino, m hoofdje (v. kind); kleine tekst: teurgo, m theurg, wonderdoener, toovenaar,
achtpuntsletter.
geestenhanner.
I testo, m bloempot; deksel (op kookpannen
Teutoni, m pi Teutonen.
&); kookplaat; scherf.
teutonieo, agg Teutonisch, (oud-) Duitsch;
2 testo, m tekst; zestienpuntsletter; it T---,
ordine ~, Duitsche ridderorde.
t't het Corpus Juris; il T~ canonico, het Te'vere, m Tiber.
geschreven kerkelijk recht, de Decreta- the, m thee.
lien; -- Iii Ungua, als taalbron erkende ti, prone ace en dat van tu) u, jij; Ii ve1lni IJ

I

I

tia.1ismo

tintinnio

cercare of venni a UfCtlfti, ik kwam u op2Joeken, afhalen; ti dissi di st, ik zei u
immers van ja; non ti spaventare, schrik
niet; (v66r il, la, Ii, gli, Ie, nc, yerandert
ti in te); te I' ho detto W°t1 due voIte, ik he b
't u, immers reeds tweemaal gezegd;
zie teo
tlallsmo, m
speekselvloed.
tiara, I tiara, kroon der oud-Perzische koningen; driedubbele pauselijke kroon.
Tlberl'ade, I Tibf'rias.
Tiberio, m III Tiberius.
tlbetano, I agg thibetaansch; liT,"""" m
Tibetaan.
Tibet, m Thibet.
tI'bla. I scheenbcen; J fluit, schalmei.
tlburtlno, agg van uit Tivoli.
tic doloroso, m
aangezichtspijn.
tl'cehlo, m gril, luim, plotselinge inval;
se mi saUa it '"""', als het mij plotseling in
den zin komt.
tlcchlolato, agg gestippeld.
Tlcone, m Tycho.
tlepldamente, avu lauw, koel, zonder warmte.
tlepldezza, I zie tepidezza.
tlepldo, agg lauw, koel; onverschillig; zonder
vuur, warmte.
tillite, I
blindedarmontsteking.
tIIo, m
typhus; '"""' addominale, (buik).
typhus; '"""' bovino, runderpest; '"""' petecchiale, vlektyphus.
tllillde, tlfoldeo, I agg typheus; II sost m
typheuse koorts.
tilone, m typhoon, geweldige wervelstorm.
ti'gllo, m ~ lindeboom; lindebloesem; vezel;
'"""' della carne, vleeschvezel; ...., della castagna, fijne binnenste schil der kastanje;
decotto di ...." lindebloesemthee; marmo di
...., linissimo,marmermet zeer fijnen korrel.
tiglloso, agg vezelig, taaL
tlgna, I
schurft; hoofdzeer; vuile gierigaard; angst, verveling; grattar la ...., a qd,
iem. leelijk toetakelen.
tlgna'mlca, I ~ goudstroobloem; lig gierigtI'gnere, vt zie tingere.
[aard.
tignoso, agg
schurftig, met hoofdzeer behept; fig gierig; schriel; kaal; lavoro ...."
ondankbaar werk; una mancia tignosa,
een schrier.. fooL
tlgnuilla, I ae mot; korenworm.
tlgrato, agg getijgerd.
tigre, I (& m) .Ik. tijger; tijgerin.
tlgresco, agg tijgerachtig; bloeddorstig.
Tlgrl, m Tigris.
tlgriltto, m .Ik. tijgerjong.
tlmballlsta, m (Pi: ,..-sti) J paukenslager;
paukenist.
tlmballo, m I- panko
tlmbra, f ~ boonenkruid.
timbrare, vt afstempelen.
tlmbro, m stempel; postmerk; timbre, klankschakeering der stem.
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tlmelea, I !$. zwart peperboompje.
tlmlama, I parfum, welriekende stof, wierook.
tlmldamente, avv vreesachtig, verIegen, beschroomd, bedeesd.
tlmldezza, timldlta, I vreesachtigheid, bedeesdheid, blooheid, schuchterheid.
tI'mldo, agg vreesachtig, bedeesd, bloo,
schuchter.
timo, m ~ tijm; (Anat) borstklier.
tlmone, m .j, roer; disselboom; lig 't roer
van staat, regeering; '"""' dell' aratro, ploegstaart; '"""' di rispetto, nood-, reserveroer.
tlmonegglare, vi & vt sturen, leiden; regeeren.
timonella, I eenspannig rijtuig, victoria.
timonlera, I ..j, stuurstoel.
timonlere, m ..j, roerganger.
timorato, agg godvreezend, vroom.
tlmore, m vrees; ....., di Dio, godsvrucht;
vreeze Gods; '"""' panico, panische schrik;
stare in '"""', in vrees verkeeren; in angst
leven.
timorosamente, avv tlmoroso, agg vreesachtig.
Tlmilteo, m Timotbeus.
timpanlsta, m (PI: ,..-sti) J paukenslager,
paukenist.
tlmpanlte, I
trommelzucht, windzucht.
tl'mpano, m J pauk, pauken; timpaan
(beeldnis in gevelrnuur; van handpers);
trommelvlies (van 't oor, dell' orecchio);
scheprad.
tina'ia, f lokaal voor de wijnvaten.
tlnca, I 'SJ zeelt.
tin cone, m
gezwel in de lies, bubo.
tlnella, I klein wijnvat, kleine kuip.
tlnello, m zie tinella; dienstbodenvertrek (op
landgoed); et~n, maaltijd •
tI'ngere, I vt verven; vuil,met vlekken maken;
II -rsi, vr zich verven; vuf aan kleeren
0/ handen krijgen; di rossor si tinse nel
volta, zij werd schaarnrood in 't gelaat.
tlno, m (Pi: tini & tina) kuip, vat; gistkuip
(voor wijn); verfkuip; ...., da concia, looierskuip.
tlnilzzB, I badkuip; groote bak (onder de
gistkuip gezet bij 't aftappen).
tlnta, / verf; kleur; tint; oppervlakkige kennis, zweem; toon; F slag, soort; ...., di
landi, grondverf; gente di questa ~, lieden
van dat slag; legni da ...." pi verfhoutsoorten; la '"""' d'un libra, 't karakter, de grondtoon van een boek; e di che ....,/ en hoe I
en wat voor een! en een goede, groote
ook I ha una ,..- di musica, hij weet een
beetje van muziek.
tlnti, m 3t soort grasmusch, tuinfluiter.
tlntin, tingeling (klanknabootsiLg).
tlntlnnare, tlntlnnlre, vi klingelen, lniden.
schellen.
tlntlnnlo, m geklep, getingel, geluj, geschel
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tirata

(v. klokken); --negli orecchi, gesuis in de tlrare, I vt trekken, rukken; aantrekken, tot
ooren.
zich trekken, lokken; uittrekken, llitrektinto, p pass v. tingere.
ken; werpen, slingeren; toebrengen; betintore, m verver.
dragen, beloopen; la calamita tira a se it
tintorla, I ververij.
ferro --, de magneet trekt het ijzer aan;
tintorlo, agg verf-, ververs-; arte tintoria,
quella donna 10 tirlJ nel laecio, die VrollW
verversambacht; piante tintorie, pi verf!okte hem in haar strikken; quanto tira il
planten.
conto? hoevee! bedraagt de rekening?
tintura. I het verven, kleuren; tinctuur; fig
'" bestemmie, godslasteringen uitbraken;
oppervlakkige kennis, vemisje.
'" il calcetto, Ie cuoia, P sterven; '" ca!ci,
tiorba, f J groote ba~luit.
achteruitslaan, slaan (paard); ,....., una
tipa, f ~ Iischdodde.
cambiale, $ een wissel trekken; '" il collo
ti'plco, agg typ:sch, kenmerkend.
a un pallo, een kip den hals omdraaien;
tlplzzarsl, v recipr kibbelen, plkaar uit'" un colpo, een slag toebrengen; '" 1/·na
schplden.
conseguenza, een gevolgtrekking maken;
tipo, m type; model, voorbeeld; grondvorm;
'" i dadi, de dobbeIsteenen werpen; ,.....,
toonbeeld, 7.innebeeld; tipp, typi,che
una linea, een Iijn trekken; ,....., un metallo,
kerel, eigenaardige, zonderJinge kerel; ijkeen metaal trekken, rekken; '" la paga,
,tempcJ; ijkgewicht, ijkmaat; drukletter;
zijn loon trekken, ontvangen; -- un sasso,
che --I wat een tiep!
een steen \verpen; ~ una ceria somma, een
tlpografla, I typographie, (boek)drukkunst.
zekere som bedragen, beloopen; ,....., Ie
tipograflcamente, avv tipogra'flco, agg typotende, de gordijnen ophakn; -- la vineita,
grafisch, druk-, boekdruk-.
de winst opstrijken; '" il vino, den wijn
tlpografo, m typograaf, boekdrukker; comklaren; ,....., avanti la famiglia, voor
positore --, letterzetter.
zijn huisgezin zorgen; --- fuori, te voortira, f strijd, twist; lare a -- (a) --, om cen
schijn halen; '" gil't, vlug afmaken (een
voorwerp kibbelcn; elkaar iets trachten
werk); vlug neerschrijven (een artikel);
te ontrukken; il vino fa la --, de wijn be'" giu una bevanda, een drank naar binnen
gint te gisten.
gooien; t'rarlagiua qd, iem. achter zijn rug
tlrafondl, m indecl bodemtrekker (v. kuibepraten; '" per la giubba, iem. herhaalpers).
dcIijk manen; '" SU, grootbrengen, optlrali'nee, m indecl trekpen.
kweeken; ~ su un numero, een nummer
tlraloro, m gouddraadtrekker.
trekken (bij een verloting); ......, su una
tirama' ntlel, m indecl orge!trapper.
pagina, een bladzijde zetten; II vi trekken;
verder gaan, voortgaan; schermen, trektiramento, m het trekken, rukken, getrek.
tlrannegglare, I vi als efen tiran, een dwingeken; achteruitslaan, slaan (paard, ezel);
land heerschen; II vt tiranniseeren, wreed
te nauw zijn (kleedingstuk); un maestro
ehe tira, een meester die er spoedig op
behandelen, met geweld overheerschen.
losslaat; una stufa non tira, een kachel
tiranneIlo, m kleine dwingeland.
trekt niet; il vento tira, de wind blaast;
tlranne~camente, avv tlrannesco, agg tiran,.....,
a, streven naar; bedacht zijn op; ook:
niek, als een dwingeland.
schieten op; '" al buono, al eattivo, naar
tlrannla, I tirannie, dwinge1andij.
't goede, 't kwade overhellen; ......, a segno,
tlrannlcamente, agg al<; een dwingeland.
schijfschieten; '" a sorte, loten; '" da uno,
tlrannlclda, m (PI: --di) tirannenmoorder.
op iem. gelijken, naar iem. aarden; ,....., di
tlrannlcl'dlo, m tirannenmoord.
lungo, zonder ophouden zijn weg vervoltlra'nnlco, agg tiranniek.
gen; - via, I wegnempn; z zich haasten;
tlra'nnlde, t tirannie, onbeperkte, wille(prov) il sangue tira, het bloed kruipt,
keurige heerschappij.
waar het niet gaan kan; III "'rsi, vr zich
tlrannlzzare, vt & vi zie tiranneggiare.
begeven; ,.....,rsi addosso, zich op den hals
tiranno, I m tiran, onbeperkt en geweldhalen; "'Ysi avanti, voorwaarts gaan; lig
dadig heerscher, dwingeland; lig woestevooruitkomen; zich er doorheen slaan;
ling, wreedaard; II agg tiranniek, wreed;
zich opwerken tot; "'rsi indietro, achterdringend; dwingend; bisogno "', drinuitgaan; zich terugtrekken (ook fig).
gende noodzakeIijkheid; leggi tiranne, pi
tlrastlvall, m indecl laarzpntrekker.
tirannieke, harde wetten.
tlrante, I p pres (v. !irare) & al?g trekkend, tlrata, I het trekken, rllkken; trek, ruk; slok,
teug; tirade, lange, ononderbroken rede,
rukkpnd; taai, hardnekkig; II sost m trekwoordenvloed; fare una'" contra qd, in
ker, trekills (aan schoenen); laarzentrekeen lange rede tegen iem. lostrekken; ook:
ker; L>. hanebalk; ~ drijfstang (v. locoeen satire tegen iem. sehrijven;in una ~,
motief).
in cen teug (leegdrinken); fig in een adem,
tlrapalle, m indecl ¥. kogeltrekkeri
kogeltang,
zonder onderbreking.
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toccalapis

tiratappi
tiratappl, m indecl kurketrekker.
tlratezza, f gespannenhe!rl, spanning.
tlra~o, p pass (v. tirare) & agg getrokken,
u~tgetrokken; fig krenterig, op den penmng; taai; carne tirata, taai vleesch; ,...., a
Illstro of a pUlimento, gepolijst; stagione""",
(lroog weer; sta·re sul ,...." d"n duim op de
heurs houden; stijf op zijn stuk blijven
staan.
tlrato'lo, m droogruimte voor 't laken; ~
stoomschuif; trekknop, trekker.
tlratore, m trekker; schermer; schutter; W
sleeptouw; ,...., di sciabola, sabelschermer;
,...., di Pistola, pistoolschutter.
tiratura, f 't trekken (v. e. paard, v. ka~hel,
v. ijzer); 't spannen, rekken; trekking; 't
afdrukken (v. e. boek); oplaag; druk;
questo giornale ha una ,...., di tre mila copie,
dit dagblad heeft een oplaag van ,\000
exemplaren.
tlrchlerla, f gierigheid, inhaligheid.
tI'rchlo, I agg gierig, schrie!; II ,...." m gierigaard, kneker.
tirella, f trekriem, streng.
tlritera, flange, vervelende voordracht;
overtollige woordcnkraam.
Tiro, m Tyrus.
tiro, m trek, ruk; worp; schot; fig streek;
span (trekdicren); arme da ,...." schietwapen; ,...., al bersagUo (of a segno), schijfschieten; bestia da ,...." trekdier; brutto ,...."
leelijke streek; ,...., di dadi, worp met dobbelsteenen; ,..., a due (a quattro), twee-,
(vier)span; ,...., di penna, pennestreek;
- secco, windzuigen (v. paarrl); a ,...., di
lucile, op geweetschots afstand; esser a""",
binnen vuurbercik, op schotsafstand
zijn; schietvaardig zijn; jig bijna gereed
zijn; una vivanda e a ,...." een spi)s is
juist gaar genoeg; restare sui ,....." op slag
dood blijven.
tlrocl'nlo, m eerste veldtocht; leertijd, leerjaar; proeftijd; novidaat.
tirolde, t of car#lagine ,....." (Anat) schildkraakbeen, Adamsappel.
tlroldeo, agg schild-; schildklier-.
Tirolese, I m TyrOler, Tyroolsche; II agg
Tyroolsch, Tyroler-.
Tlrolo, m Tyrol.
tlrreno, (agg) Mar ,...." T~rrheensche zce.
tlrso, m Bacchusstaf.
tlrucchlare, vi er maar op losschieten, slecht
schieten.
.
tisana, t gcrstewater, kruidenaftreksel,
drankje; zeer lichte champagne.
tlse, tlsl, 1
tering.
tlslchezza, I T teringachtigheid.
tl'slco, I agg teringachtig, zwak, kwijnend;
jinistra tisica, te smal venster; II sost m
teringlijder; teringachtigheid; dare in ,....."
teringachtig worden.
Hsicume, m tering; ziekelijke, zwakke toe-
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stand, uittering; ziekelijk, teringachtig
mensch.
tlta'nieo, a.gg titanisch, reusachtig; geweldig.
tita'nlo, m titanium (metaal).
titanite, 1 titaniet (mineraal).
Titano, m Titan, reus; Titani, pi Titan~n;
heme lbestormers.
tltlllamento, In Idtte1ing, prikkeling.
tltlllare, vt kittelen, prikkelen.
tltlllazione, 1 kitteling, prikkeling.
tltlma'gllo, tltI'malo, m ~ kroontjeskruid.
Tlto, m Titus.
tltolare, I vt een titel, naam geven, schelden;
10 titol~ di stolto, hij Doemde hem een
domkop; II aggeen tite] voerend, titulair;
vescovo ,...." titulairbisschop (die een titel,
niet het ambt, heeft); HI sost m tituJaris
bekleeder v. e. ambt; RK kerkpatroon;
(naar wie(n) een kerk genopmd is).
tltolato, I p pass (v. litolare) & agg getiteld,
een titel voerend; II sost m geti telde, iem.
met een (adellijken) titel.
titolegglare, vt bij zijn titel noemen.
tI'tolo, m titel; benaming; opschrift; naam
v. e. boek; titelblad; recht, aanspraak,
vereischte; $ titel, geldswaardig papier,
stuk, aandeel; essaaigewicht van goud 01
zilver, karaat; titoli di creC/ito, pi credietbrieven; titoli per la pensione, pi aanspraken op pensioen; ,...., di rendita, rentepapier, rentebewiis; ,....., della seta, verhouding van het gewicht der zijde tot de
lengte der draad; ha tutti i titoli per esser
nominato senatore, hij voldoet aan aile
vereischten om tot senator benoemd te
worden; a ,...., di ... , bij wijze van ... , als ... ,
in de hoedanigheid van ....
tltolone, m hooge titel.
tltubante, agr dralend; besluiteloos, aarzelend.
titubanza, f het wankelen; dralen, aarzcling; besluiteloosheid.
tltubare, vi wankeli'n, aarzelen.
tltubazlone, f zie titubanza.
Ti'zlo, m F dipges, van Ipscheuten.
tlzzo, m branrlend stuk hout 01 steenkool.
tlzzona'lo, In ovengat, v. d. (glas)smeltoven.
tlzzone, m branoend stuk hout 01 steenkool;
brandfakkel;
d'inferno, hellebrok,
hellekind.
tJaspl, m ~ boerenkers, witte krodtk.
to', afkorting voor: togli, neem aan! pak aan!
Tobia, m Tobias.
I tocca, t gat, oneffenheid in het straatplaveisel.
2 tocca, f met goud 0/ zilver doorwerkte
zijdestof.
toccaferro, m krijgertje, waarbij hij die een
ijzeren voorwerp vastpakt, niet getikt
mag worden.
toccal, m tokayer (wijn).
toccalapls, m indecl p0tloodhouqq:,

toccamano
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toccamano, m (belofte door) handslag; F
fooi; ~ degli sposi, plechtige verloving.
toccamento, m aanraking, beroering.
toccapoma, m boompje verwisselen (kinderspel).
toccare, I vt aanraken, beroeren, aanroeren;
aanraken, hard aanpakken; schade toebrengen; fig ontroercn, bewegen; I bespelen, tokkelen op (een instrument), met
de voeten op den bodem komen (v. e.
rivier &); grond voe1en; ci si tocca, men
komt daar met de voeten op den bodem;
10 toccava col piede, hij stiet hem met den
voet aan; toccarne of ,...., delle busse, klappen oploopen; ,...., it crocilisso, de hand op
het kruisbeeld leggen (bij een eed); ,...., it
cuore, het hart roeren; ,...., it cuore a qd,
iem. tot berouw, tot inkeer brengen; ,....,
denari, geld ontvangen; ,...., un lavoro, een
wet verbeteren, bijwerken, retoucheeren;
,....., la mana a qd, iem. de hand reiken (als
helofte), op de hand slaan;,...., altrui la
mmw, iern. een fooi geven; lig iem. polsen;
~ la meta (la rival, het doel (den oever)
bereiken; ,...., la sessantina, dicht bij de
zestig zijn; ,...., terra, ..t. landen; non,....,
terra, in de wolken zjjn (vall vreugde);
,...", t'ugola, het gehemelte prikkelen, goed
smaken; esser a tocca e non tocca da ... , heel
dicht bij ... zijn; essere un tocca. e sana, een
snc1werkend geneesmiddel zijn; II vi overkomcn; toekomen, te beurt (ten deel)
vallen; '" a qd, aangaan, betreffen; tocca
a voi, 't is uw zaak om, 't is aan u om; ehe
cosa mi Iocca a sentire, wat moet ik nu
hooren; la volta Iocca a me, de beurt is aan
mij; pare che non tocchi a lui, F 't is alsof
het hem niet aangaat; ,...", di qc, iets aanroeren, reppen van iets; III ~rsi, VI' zich
aanraken; ,....,rsi il petta, de hand op de
borst leggen; IV ~rsi, v recipr elkaar aanraken, aanstooten.
toccata, f liehte aanraking, beroering; I 't
aanslaan v. e. instrument; zcer beweeglijk
muziekstuk voor piano 01 orgel waarbij
de handen elkaar dikwijls afwisselen;
liehte zweepslag; 't even aanroeren (v. e.
onderwerp); 't polsen, poiSing; handdruk.
toccheggiare, vt slaan, kleppen (v. klokken).
to(chetto, m stukje vleesch 01 visch; lichte
beroerte.
tocco, 1m aanraking, beroering, slag; I aanslag; greep (v. viool); kunst om het penseel, den beitel, de graveerstift te hanteeren; il ,...." een uur ('s middags 01 's
nachts); '" d' accidente,
aanval van
beroerte; '" di pennel/a, penseelstreek;,....,
in penna, penteekening; stanotte al,...."
heden nacht om een uur; lar al ,...." om
iets loten door 't opsteken der vingers; II
agg ("ocr: toccata) geroerd, bewogen, aangedaan,
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tombolo

tocco, m soort baret; !nuts; flink stuk, snede;
,...., di birbone, aartsschelm; ,...., di paga,
flink loon, goede betaling; ,..., d' uomo,
een stevige groote man.
toccone, m ,....,ona, f iern. die overal met zijn
handen aanzit.
toelette, -etta, f kaptafel; toilet, kleeding; het tOIlet maken.
toga, f toga.
[telijk.
togale, agg 't ambtskleed vetreffcnde, ambtogato, I agg met de toga bekleed; la milizia
togata, de rcchterlijke macht; II (sost) i
togati, pi de (oude) Romeinen.
togliere, I vt nemE"n, wegnemcn; verwijdcren; met geweld wegnemen, berooven,
ontnemen; ontrukken; taiga Iddio! God
verhoede! dat verhoede God! togli! to'!
neem aan! pak aan! hier! cia non toglie
che ... , dit ncemt niet wcg dat ... ; ,...., commiato, afscheid nemen; ,...., il rispetto a qd,
iern. de hem toekomende eerbetuiging
weigeren; ,...., a qd il saluto, icm. niet meer
groeten; ,...., che ... , ,...., di ... , beletten dat...;
II """rsi, VI' weggaan, zich wegpakken;
,....,rsi di dosso, zich ontiasten, bevrijden
van.
tohl toh toh! of to'! uitrocp van verbazing:
weI weI! och komi
tokai, m tokaijcr (wijn).
tolda, I J,. (opper)dek (v. schip).
Tolema'ide, m lD Ptolemals.
tollera'bile, agg draaglijk, duldbaar, tamelijk.
tollerante, agg verdraagzaarn, inschikkelijk.
tolleranza, I verdraagzaamheid; toegevcndheidi $ remedie: vuoorloofd mind(·r gehalte (v. munten).
tollerare, vt dulden, verdragen; toelaten.
Tolornea, f naam van den hellekring waar
Dante de verraders plaatst.
Tolorneo, m lD Ptolorneus.
Tolone, m Toulon.
Tolonese, m inwoner van Toulon.
Tolosa, I Toulouse.
Tolosano, m inwoner van Toulouse.
tolta, I het wegncmen; ontvreemden; buona
(malfl,)""", goede, (slechte) koop.
tillto, p. pass v. togliere.
torna, zie Roma.
toma'lo, m bovenleer (v. schoen).
tornare, vi met het hoofd naar benedcn
vallen.
tornba, I graf, graftombe, grafkelder.
to'rnbola, t tombola; openbaar lottospel.
tombolare, vi tuimelen, buitelen.
tornbolata, I buiteling, tuimeiing.
tornboletto, m klein maar krachtig gebouwd
persoon.
to'rnbolo, m buiteling; sluimerrol; kantkussen (der kantwerksters); koffietrommel;
gedrongen persoon; lomboli, PI lage duinen, zandstuivingen.
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tombolone
tombo\one, m leelijke tuimeling, halsbrekende val.
tombo\otto, m ~otta, I korte dikkerd.
tomismo, m leer v_ d. H. Thomas van
Aquino, thomisme.
tomista, j aanhanger van het thomisme.
Tommaso, m Thomas.
torno, m deel (v. e. boekwerk); F slimme
vo£; gladjanus; fijn merk, rare vent.
tomolo, m Siciliaansche korenmaat van
2 schepel.
tonaca, j tunica, tuniek; pij (v. monnik);
soutane (v. priester), nonnenkleed; lig
monnik, non; kloosterleven; color '" di
frate, roodbruine kleur; '" d'una statlla,
aarden omhulsel van een te gieten beeld;
buttar via la "', den geestelijken stand
vaarwel zeggen.
tonacelIa, f RK misgewaad van diaken 01
subdiaken.
tonallta, I l' tonaliteit, toonaard.
tonante, agg donderend, bulderend.
tonare, I v imp donrleren; tuana, het dondert; tanto tan 0 ehe piovve, eindelijk is het
(verwachte) dan toch gebeurd; II vi '"
contra qd, tegen iem. losdonderen.
tonatore, m donderaar; il '" Giove, de donderende Zeus, Jupiter.
Tonchino, m Tonkin.
to'nchio, m korenworm; worm, made in
peulvruchten; lig in ontwikkeling achterlijk gebleven kind.
tonchioso, agg wormstekig, door wormen,
maden aangevreten.
tonllare, vt I rondmaken, afronden; 2 scheren (wol), korten, snijden (de haren); het
afsnijden van de bocksnee; afsnijden
(boomtakken); lOndslijpen (koralen).
tondatura, I het afronrlen; het scheren.
tondeggiamento, m ronding.
tondeggiare, I vi rond, afgerond zijn, rond
toeloopen; II vt afronden, rond maken.
tondelIo, m schinkel (v. runderen); strooprop.
tondere, vt zie tosare & potare.
tondetto, agg rondachtig.
tondezza, I rondheid, lOnding.
tondino, m (plat) bord; L'- kraallijst, parelsnoerornament; ronde ijzeren staaf; rond
schilderijtje.
tonditura, I zie tondatura.
tondo, I agg rond, kogelvormig; cilindrisch;
afgerond; fig eenvoudig, dom, onnoozel;
baUo ,..." ronde dans; carattcri tondi, -PI
rondschrift; ~iUmero "', rond, gehecl getal;
,...., di pelo, door en door onnoozel; persona
tonda, dom, onwetend mensch; parlare
chiaro e ,..." zijn gevoelen ronduit en duidelijk zeggen; sputar "', zich zeer wijs en
gewichtig voordoen; alla tonda, in 't rond;
rondom; lare alla fontia, in 't rond om zich
slaan; in 't rond zwaaien (een stok);

topinaia
(prov) quattrini sana tondi, geld moet rollen; II sost m rond voorwerp; eetbord;
schijf; ronde sChilderij; flesschen-, glazenbakje; area di mezzo ~, L'- halfcirkelvormige boog; a f"J, in ~, in 't rond, in
een kring; rondom.
tondone, m pannekoek, ronde eierkoek; fig
uilskuiken; stommeling.
to'nlano, m diepe plaats in een rivier; groot,
buikig drinkglas, bokaal.
tonfare, vi in 't water plonzen, plompen;
tonla! plomp! plans!
to'nlete! pions! klets!
tonlo, m plomp, pIons; bons, slag; val; F
kort, dik persoon; tonli all' uscio, ge bons
tegen de deur; dare un !erribile "', een
hevigen val doen.
tonica, I zie tonaca; l' grond toon.
tonico, I agg ver£terkend, opbeurend;
(Gram) den klemtoon aangevend, klem-;
nota tonica, l' grondtoon; rimedi tonici, pi
1: tonische, versterkende middelen; II
tonici, m pi 1: vcrsterkende middelen.
tonnara, I gunstige plaats v~~r tonijnenvangst; ompaling voor de tonijnvangst.
tonnarotto, m tonijnvisscher.
tonneggiare, vt 4 verhalen, werpen (een
schip).
tonne'ggio, m 4 't verhalen v. e. schip; tros.
tonnella'ggio, m 4 tonneninhoud, tonnemaat; tonne geld.
tonnellata, I 4 scheepston (1000 kilogr.).
tonnina, I gezouten tbnijncnrug.
tonno, m S! tonijn.
tono, m l' t~~n; fig stevigheid, kracht;
(Gram) accent, klemtoon; (Pitt) t~~n,
tint, kleurschakeering, die de onderdeelen v. e. schilderij goed doet uitkomen;
'" maggiore, l' kruis; '" minore, l' mol;
dare il ,-w, den toon aangeven; essere in~,
goed bij krachten zijn; rimettersi in - ,
weer op krachtcn komen; rispondere a
,..." het antwoord niet schuldig blijven;
stare in ,...." in den toon blijven; lig vast
op zijn stuk blijven staan; tenere in "',
binnen de juiste perken houden.
tons ilia, I pi amandeJen (in den hals).
tonsiJIare, agg amandel-.
tonsura, I tonsuur; geschoren kruin; kruinschering (vcor de priesterwijding).
tonsurare, vt de tonsuur geven.
tontina, f tontine, lijfrentevereeniging.
tonto, agg dom, onnoozel, stompzinnig.
topa'ia, I muizennest; oud vervallen huis.
topa'zio, m topaas (edelsteen).
topica, f kunst om bewijzen te vinden; geschrift waarin bewijsbronnen aangegeven
zijn; (Gram) leer van de woordopvolging;
(Scherz) poover figuur.
topico, agg plaatselijk; rimedi toPici, pl
plaatselijke, topische geneesmiddelen.
toplna'la, t zie topaia.
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topino
topino, I m mUlsJe; in bouillon gEkookt
aardappelballetje; II agg muisgrijs, muisvaal; ulivo""', ~ grauwe olijfboom.
topo, m .I!i. muis; rat; gruisijzu (v. glazenmakers); aardappelballetje; ,..., acquaiolo,
waterrat; - di Faraone, ichneumon; topi
matti, pi rotjes (vuurwerk); - ragno,
veldmuis, spitsmuis; aver Piu anni del
primo ,..." zeer oud zijn; zie ballare,
jigliuola & trappola.
topografia, j topographie, plaatsbeschrijving.
topogra'fieo, agg topographisch.
,opografo, m topograaf, plaatsbeschrijver;
landkaartenteekenaar.
topolino, m muisje.
toporagno, m .I!i. spitsmuis.
toppa, j lap (op kleeren &); verbeterde
plaats op schilderij; jig lapmiddel; deurslot, hangslot; soort hazardspel; la ,..., non
a"iva at rotto, het middel is niet voldoende voor de kwaal; meUerci una ,..." er een
lap, pleister opleggen; iets zoo goed mogeIijk hersteUen; een onrecht zooveel mogelijk goed maken; metter delle toppe, oplappen.
toppaiuolo, m slotenmaker.
toppare, vt meedoen, opzetten (bij 't hazardspell·
toppato, (agg) cavallo - , bont, gevlekt
paard.
toppo, m wortelstronk, -stoel; houten blok
(onder het aambeeld; om op te zagen &).
toppone, m op elkaar genaaide lappen die
men in bedden van kinderen, zieken &
legt om de matrassen te sparen.
toraee, m borstkas; borststuk V. insect.
tora'eieo, agg borst-; cavita toracica, borstholte.
torba, f slijkerige, troebele strooming; turf;
veengrond.
torbidezza, j troebelheid; - della morte,
schaduwen, duisternis dES doods.
torbldi'ecio, agg een weinig troebel; eenigszins vertroebeld; wat opgewonden.
to'rbido, I agg troebel; slijkerig; droef, somber; slecht geluimd, norsch, onvriendelijk; aria torbida, nevelachtige lucht; II
sost m troebele bestanddeelen in vloeistoffen, troebelachtigheid; troebel water;
jig stuurschheid, norschheid; torbidi, pi
troebelen, onlusten; c' e del,..., nel vin~,
de wijn is troebel; pescar nel-, in troebel
water visschen.
torbidume, m troebelheid; troebele rivier &.
torblera, j veen, veenderij; turfstekerij.
torbo, agg zie torbido.
torboso, agg veen-; rijk aan turf.
torcere, I vt ineendraaien, winden; wringen;
draaien, ombuigen; verdraaien; ,..., la
bocca, ,..., il muso, den neus ophalen (voor
iets); ,...., il collo, den hals verdraaien, het

torInentosarnente
hoofd naar een kant laten hangen (zooals
femdaars doen); ,..., i panni, de wasch uitwringen; ,..., Ie parole, de woorden verdraaien; ,..., un pelo a qd, iem. een haar
krenkEn; ,..., la seta, de zijde tweernen; II
vi zich krommen, zich buigen; ombuigen.
torcetto, m kaarsfakkel, wastoorts; serrame
a,..." venstersluiting (door een van boven
En beneden kromgebogen grendel).
torchiare, vt uitpusen (olijven).
torchio, m pHS; boekdrukpers; ,..., a macchina, snelpers; ,..., a mano, handpers;
prova di ,..." drukproef; un libro e sotto il
,..." een boek is ter perse.
toreia, j fakkel, toorts; langwerpig brood.
torelbudello, m T hevige koliek.
torcleollo, m It draaihals; T stijve hals; F
schijnheilige, femdaar.
torciere, m fakkelhouder; groote kandelaar
waarop in sterfkamers de kaarsen geplaatst worden.
torcimento, m het draaien, wringen; twijnen; kromming.
torcinaso, m neuspranger, neusknijper (voor
paarden).
torcito'io, m twijnhaspel.
torcitore, m twijnder.
torcitura, I het draaien, het twijnen, twijnderij; nawijn.
torcoliere, m ~ drukker (met bandpers);
perser.
tordela, I It mistellijster.
tordo, m 3t zanglijstPr, lijster; fig ezel, lummel;"'" alpigiano (of sassello), kramsvogel,
dubbele lijster; zie fringuello.
torello, m kleine, jonge stier.
torero, m stierenvechter.
tori'ccia, f jonge geit, sikje.
Torinese, m Turijner.
Torino, m Turijn.
torino, agg stieren-.
torio, m thorium (metaal).
tOllo, m eigeel, eidooier; jig het beste, kern;
un ,..., d'uovo, een kleine maar zeer goed
onderhouden bezitting (huis); e come bere
un ,..., d'uovo, 't is zeer gemakkelijk.
torma, j hoop, schaar, menigte; III ruiterschaar van 32 man bij de Romeinen.
tormenta, I hevige sneeuwstorm (in de
Alpen).
.. .
tormentare, vt kwellen, plagen, plJntgen,
martelen; lastig vallen; bedroeven, beangst maken.
.. .
tormentatore, m ,...,trice, f kweller, plJruger;
oster.
tormentllla, f ~ tormentil.
tormento, m kwelling, marteling; beangstiging, kommer; plaag; ehe ,..., tu sei! wat
ben je toch een plaaggeest!
tormentosamente, avv tormentoso, agg pijnigend, kwellerid, pijnlijk; lastig, hoogst onaangenaam.

tornaconto
tornaconto, m voordeel, nut; winst; non c' e
~, er is niets aan te verdienen.
tornagUsto, m eetlust opwekkend gerecht;
lekKerbeetie.
tornaletto,
rabat om het bed.
tornamento, m terugkeer.
.
tornare, vi terugkeeren, terugkom"n; omkeeren; (weer) worden; veranderen~ omslaan m; ui tkomen, kloppen (een rekening); opleveren; gelegen komen, tot voordeei strekken; una cosa mi torna, iets
komt mij gdegen; strekt mij tot voordeel;
torna presto, kom spoedig terug; tempi cile
non tornano, tijden die niet weerkeeren;
siamo tornati amici, wij zijn weer vrienden
geworden; una pianta torna, een plant
Ilaalt weer op; __ Piu bello, veel mOOler
worden; ~ bene (male), goed (slecht) uitvallen; un abita torna ben~, een kleedingstuk past, staat goed; ~ sana, weer gezond worden; torna 10 stessa, dat komt op
hetzelfde neer; ~ a una cosa, op iets
terugkomen; ~ a danno (a onore, a utile),
tot schade (tot eer, tot nut) strekken; ~ a
dire (a fare) qc, ';Veer, opnieuw iets zeggen
(doen); ~ a galla, weer boven komen
(drijven); ~ a mana, juist van pas, goed
te stade komen; ~ alla mente, weer in den
geest, in het geheugen komen; ~ ad uno,
lem. ten dee I vallen; ~ con uno, zijn intrek nemen bij iem.; ~ dal fare qc, jUist
iets gedaan hebben; ~ da un viaggio, van
een reis terugkomen; --- di bottega in ... ,
zijn zaak verplaatsen naar ... ; ~ in capo
ad uno, op lemands hoofd neerkomen
(verantwoording, schuld); ~ in se, I weer
tot bewustzijn komen, weer bijkomen;
2 tot inkeer komen, zijn fouten inzien;
~ nei suoi, weer aan het zijne komen, zijn
verlies herstellen; --- in usa, di modo, weer
in gebruik, in de mode komcn; ~ indietro
(of addietro) terugkomen (ziekte); plotseling keeren, den teugel wenden; op zijn
schreden terugkeeren; weer achteruitgaan.
tornasole, m ~ zonnebloem; (Chim) lakmoes.
tornata, 1 terugkeer, terugkomst, thuiskomst; periodieke vergadering, zitting
(van genootschappen &); laatste strofe
v. e. canzone.
tornato, p pass (v. tornare) & agg teruggekeerd; ben --I, welkom!
tornavlra, f J,. kabelaring.
torneare, vi OJ een tournooi houden, in 't
tournooi, steekspel kampen; in een kring
ronddraaien.
torneatore, m OJ tournooivechter.
torneo, m OJ tournooi, steekspel; ridderspel.
tornese, m OJ Tournooisch pond (vroegere
rekenmunt); ook: oud Napolitaansche
munt.

n:

torrido
tornia'lo, m (kunst)draaier.
tornimento, m het draaien (van hout &).
to'rnio, m ~ draaibank.
tornlre, vt draaien, op de draaibank afwerken; fig in elkaar draaien, smeden (verzen,
compl1menten &).
tornito, p pass (v. tomire) & agg gedraaid;
lig fraai rond, goeci gevormd; goed in
elkaar gezet.
tornitore, m draaier.
tornitura, f het draaien, draaierswerk; hout-,
ijzerkrullen.
torno, m omtrek; tijdsgewricht; in que/ --,
ongeveer, ten naaste bij; in quet '-' di
tempo, in dien tijd ongeveer; lu net 14'
a in quel~, het was in 1914 01 omstreeks
dien tijd; "'" "-I, rondom; a "......" nu hier,
dan daar; in een kring; rondom; di ---,
zie attorno & intorno.
I taro, m A voetring cener zuil; '" huwelijksbed.
2 taro, m ~ stier; Iii Stier (teeken van den
Dierenriem); fl.g
krachtig
mensch;
stuursch, norsch mensch; quest' argomento
taglia fa testa al taro, dit argument hakt
den knoop door.
toroso, agg sterk, krachtig, gespierd.
torpedine, m S:J sidderrog; J,. torpedo; lig
verdooving.
torpedlniera, f J,. torpedoboot.
torpedinlere, m J,. & ~ torpedist.
torpere, vi verdoofd, verstijfd zijn.
torpldamente, avv verstijfd, dof, gevoelloos;
traag.
torpldezza, 1 zie torpore.
torpidlta, 1 verstijfdheid, gevoelloosheid;
stompheid (v. geest).
torpldo, agg verstijfd, verdoofd, gevoelloos,
stompzinnig; traag, besluiteloos.
tor pore, m verstijving, verdooving, gevoelloosheid; lig stompzinnigheid, traagheid
van geest.
torracchione, m groote, vervallen toren.
torraluolo, (agg) piccione ---, ~ rots- 01 veldtOrre, vt zie togliere.
[duif.
torre, 1 toren; kasteel (in 't schaakspel); la
Torre, de Tower (in Londen); la '-' di
Babele, de toren van Babel; fig spraakverwarring, geroezemoes van stemmen;
___ di guardia, wachttoren; ~ mobile, OJ
slagtoren (op olifant); belegeringstoren.
torrefare, vt roosteren, (koffie) branden.
torregglare, vi zich als een toren verheffen;
opgestapeld zijn; als cen toren ui tsteken;
fig de eerste plaats innemen.
torrente, m stortbeek; bergstroom; a torrenti, in stroomen; in groote hoeveelheid.
torrenziale, agg stroom-, stort-, wild stroomend.
torretta, torrlcella, f (sierlijk) torentje.
tilrrldo, agg verzengend, zeer heet, dor; zona
torrida, heete luchtstreek.

torriere

tozzotto

torrlere, torrlglano, m torenwaehter.
toscanegglare, vi Toskaansche woorden, uitdrukkingen gebruiken.
torrlone, m slottoren, wachttoren met kantoscanlsmo, m Toskaansche spreekwijze.
tee len voorzien.
torrone, m soort hard? noga.
toscanlta, f Toskaansch cachet, karakter.
torslone, m 't draaien, wringen; gedraaid- toscanlzzare. vt Toskaansch maken, een
heidi ~ delle budella, snijdlngen in den
Toskaansch cachet, karakter geven.
buik.
toscano, I agg T03caansch; II T--, m Tostorso, m koolstronk; klokhuis (van appelen
klner.
&); romp; (verminkt) standbeeld zonder tosco, I agg Toskaansch; II T,..." m Toskaner.
armen, beenen en hoofd; il Torso, de tllsco, agg vcrgiftigd, giftig.
Torso, verminkt standbeeld van Hercules toso, I m knaap, jongen (Lombardisch
in 't Vaticaan.
dialect); II p pass (v tosare) & agg g"scb,oto'rsolo, m (kool)stronk; klokhuis (v. apppi
ren; gesnoeid; persona tosa, onoprecht per&); uitgekorreldp maiskolf; aan den bui- tosolare, vt (be)snoeien (munten).
[soon.
tenkant afgebrokkelde muur; F dom, on- tosone, m schapevacht; ,....., d' oro, gulden
noozel, onbruikbaar mensch.

vlies.

torta, f pastei; taart, kock; pudding.
tosse, t hoest; ,....., can ina, kinkhoest; ,....., contortamente, avv verdraaid, scheef; verkecrd;
vulsiva, kramphoest.
guardare ~, scheel zien; schuin, loensch tossereJla, f lichte hoest.
aanzien.
tossetta'ccla, f gekuch, kuchen.
tortella'lo, m pasteibakker, taartenbakker. tosslcchlare, vi kuchen.
tortello, m vleeschpasteitje; puddinkje.
tllsslco, (Pi: ,...,ei) 1m vergift; II agg vergiftig.
tortezza, 1 kromheid, gedraaidheid, scheef- tosslcologla, f
toxicologie, leer der verhE'id.
tosslclliogo, m toxicoloog.
[giften.
tortigllone, m (spiraalvormig) gedraaide tosslcoso, agg vergiftig.
boom 01 geweerloop.
tossila 'ggine, f ~ klein hoefblad.
tortlno, m taartje, pasteitje.
tosslre, vi hoesten.
tllrto, I p pass (v. loyeere) & agg gedraaid, tostamente, avv zeer snel, sehielijk.
verbogen, krom; linea lorta, kromme lijn; tostare, vt roosteren, branden (koffie &)~
oeehi torti, pi verdraaide oogen; parola tostatura, f het roosteren, branden (v;
torta, afkeurend, boos woord; seta torta,
koffie).
getwiinde zijde; II sost m onrecht, on- togtino, m koffiespit, koffiebrander.
rechtvaardigheid; ongelijk; beleediging: J tosto, agg hard; niet buigzaam; fig stijf
aver de' torti verso alcuno, iem. onrecht
(in de bewegingen); faeeia tosta, brutaal,
aangpdaan hebben; aver il ,..." ongelijk
onbeschaamd gezicbt.
hebben; dare il ,..., a qd, iem. ongelijk ge- 2 tllsto, I agg snel, vlug, plotseling; meestal
yen; non aver tutti i torti se ... , niet ge heel
gebruikt als: II (avv) ben,....." zeer spoedig;
en al ongelijk hebben, wanncer ... ; a ,....."
(si) ,....., ehe ... , zoodra (a!s) ... ; nauwelijks;
tE'n onrechte.
,..., ehe 10 vide, si svenne, zoodra zij hem
to'rtora, 1 i tortelduif.
zag, vie! zij flauw.
tortorella, t torteltje, tortE'lduifje.
totale, I agg geheel. gansch, vol; II sost m
tortuosamente, avv kronke!E'nd, bochtig.
geheel, totaa!; nel (suo) ,....." in 't geheel getortuoslta, t bochtighE'id, kronkeligheid.
nomen, in zijn gehee!.
tortuoso, agg gekromd, kronkelend; bochtig. totaJita, f 't geheel, geheele bedrag; alles,
tortura, 1 foltering, pijniging, marteling.
allen.
torturare, vt folteren, pijnigen.
totallzzare, vt optellen, totaliseeren.
torvamente, avv torvo, agg barsch, norsch, totallzzatore, m totalisator (bij wedrennen),
grimmig.
totalmente, avv geheel en aI, volslagen.
torzone, m dienende leekebroeder.
tlltano, m jonge inktvisch.
tosa, f meisje (Lombard. dialect).
tottavllla, tottovilla, f ~ boomleeuwerik.
tosamento, m zie tosatura.
tova'gllla, t taffllaken; RK altaardbek;
tosare, vi scheren; snoeien (boomen, munstendere la ,..." de tafel dekken; eten.
ten); knippen (nagE'!s, haren); ,....., un libra, tovaglllllo, tovagllulllo, m servet; slabbetje.
een boek afsnijden (op de randen) ,....., fino tozzetto, m bete, stukje; J,. karvieInagel,
.alla cotenna, geheE'1 kaal scheren.
bout.
tosatore. m scheerder, snoeier.
tllzzo, I 1n stuk brood, levensonderhoud;
guadagnarsi un ,....., di pane, een stuk brood
tosatrlce, m tondeuse, scheer-, haarknipmachine.
verdienen, aan den kost komen; vendere,
per 1m ,..., di pane, voor een appel en een ei
tosatura, f bet scheren (der schapf'n);
Toscana. 1 Toskane.
[scheerwo!.
verkoopen; II agg kort en dik, gedrongen
(persoon).
toscanamente, a'!J!l Toskaapsch, op zijn TosJj:aan.~ch,
to;lzptto, m ~edumgen en krachtige man,

r

tra
tra, I prep tusschen, onder; zie Ira; ,..., me, bij
mijzelven; inwendig; ,..., noi, onder ons;
II avv deels, ten ded~; _ eke, daar nu eenmaal, dewijl, daar.
tra-, als voorvoegsel ovcr-.
trabacca, I barak.
traba'ecolo, m ,,t. trabakcl, soort kustvaartuig met twee masten in de Middell. Zce.
traballare, vi waggelen, slingeren.
traballio, m aanhoudcnd gewaggel, geslinger.
traballone, m waggelcnde, slingerende beweging; Ieee un - e eadde, hij wankc1de
en viel.
trabalzare, I vt heen en weer werpen, s tooten; II vi holderdebolder naar bene den
rollen.
trabante, m W trawant, lijfwachter; ~!~ maan,
satelliet.
tra'bea, I W staatsiekked (der Rom.).
trabeazione, f .6. muurbekroning (architraaf, fries, kroonIijst).
trabi'ccolo, m (houten gestel van) vuurmand; beddewarmer; fig waggelend gevaarte; rammelkast, oud rijtuig.
traboccamento, m het overloopen, overstrooming; fig verwoesting, ondergang.
traboccante, agg overloopend, boordevol,
overvol; overwichtig (geld).
traboccare, vi overloopen; buiten de oevers
treden; overvol zijn; fig overvloedig voorhanden zijn; het evenwicht verliezen,
overslaan; fig de maat te buiten gaan;
verzinken} vervallen; voorover op den
grond vallen, neerstorten; _ in ogni
eeeesso, in allerlei buitensporigheden vervallen.
traboecbetto, m valdeur, valklep; luik in een
vloer; vogelknip; fig hinderlaag, valstrik;
val.
trabocebe'vole, agg overloopend, boordcvol.
traboeeo, m het overloopen; uitstorting; ~
di sangue, bloedspllwing; a ~, in overvloed, boordevol, tot aan den rand
(vllllen).
traboeeo, m X W dondprbus.
trabuco, m soort havanasigaar.
trabuono, agg buitengewoon goed.
traeannare, vt & vi overdadig drinken,
zuipen.
traceagniltto, m -otta, f kort maar stevig
persoon.
traccheggiare, vi talmen, dralen, op de
lange baan schniven, aan den praat houden.
traccheggio, m getalm, gedraal, getrellzel;
voortdurend uitstellcn, rekken (van iets).
tra'cela, f voetstap, vo~tspoor, spoor; teeken, kenteeken; schaar, in 't golid' geplaatste troepen; trace (v. spoorbaan &);
plan, schets, plattegrond; overeenkomst;
,...., (/''l/n t'#99 in '#n ",'#r o, uH4olJin~ VOOI-'

tradurre
een buis in een muur; traece sparse dell'antica civiita, verstrooide sporen der
vroegere beschaving; andare in ~ di ... ,
op zoek gaan naar ....
traeciamento, m traceering, afbakening.
traeciare, vt bet spoor (v. hct wild) volgen;
opsporcn, nagaan; teekenen; schctsen;
traceeren; afbakenen.
traeciato, m ontwerp, schets; trace.
trace, I a,?g Thracisch; II T-, m Thracier.
trachea, f (Anat) luchtpijp.
tracheale, agg luchtpijp-.
tracheotomia, f T luchtpijpoperatie.
traehite, f thrachiet (gesteente).
Tra' ela, t Thraci e.
tra'eio, agg zie trace.
tracocente, agg kokend heet.
tracolla, t bandelier, degeng'hang.
tracollare, vi het evenwicht verliezen en ombnitelen; over den kop slaan; doorslaan
(v. d. weegschaal).
traeollo, m 't verliezen van 't evenwicht;
bniteling, val'; 't doorslaan v. d. weegschaal; dare iL "-', den doorslag gevcn
(a. d. weegschaai,'; vcrnielen, ruineercn
(iets).

traeoma, t "f trachoom, ooglidontsteking.
traeo'rrere, I vi zeer hard loopen, draven;
fig Iliteenvallen, losgaan; II vt - il segno,
het doel voorbij loopen.
traeorso, agg verloopen; afgeloopen, vervlogen.
tracotante, agg aanmatigend, laatdunkend;
onbeschoft.
tracotanza, f aanmatiging, laatdunkendheid; onbeschoftheid.
tracotto, agg te lang gekookt, verkookt.
traeuro, m £I.;J horsmakrcel.
tradimento, m verraad; alto ~, hoogverraad;
a ~, verraderlijk, door verraad; arrivare
a ~, onverwachts komen; zie pane.
tradire, vt verraden, misleiden; ontrouw
worden; in den steek laten; bekend, openbaar maken; La memoria mi tradisee, het
geheugen laat mij in den steek; "'-' una
ragazza, cen m:isje misleiden, laten zitten; - il proprio uflicio, zijn ambt niet
plichtgetrouw waarnemen.
traditora'ceio, m dlendige verrader.
traditore, I m ~tora, ~trice, f verradcr;
verraadster; II agg verraderlijk, valsch,
bedriegpJijk; occhi traditori, pi verleidclijke oogen; alla traditora, verraderlijk;
valsch; onverho~ds.
traditoreseo, agg verraderlijk, trouweloos,
valsch.
tradizionale, agg tra:litioneel, overgeleverd,
op overlevering gegrond.
tradizione, t overlevering, traditie; gebruik.
tradotto, p pass v. tradurre.
traduci'bile, agg vertaalbaar; te vcrtalen.
trlll\l/rre, vI Yefta!en, oyep,etteq (in eea

traduttore
andere taal); overbrengen, vervoeren;
in atto, ten uitvoer brengen, verwezenlijken (een gedachte &); ,..., ale uno in
carcere, iem. naar de gevangenis brengen;
,...., secondo il senso, vrij vertalPn.
traduttore, m ,...,trlee, t vertaler-; -5 ter.
traduzlone, I vertaling, vertaald werk.
traente, I p pass (v. trarre) & agg trekkend;
II sost 11£ $ trekker (v. e. wissel).
trafelare, vi buiten adem zijn; hijgcn (van
inspanning 01 warmte).
trafelato, agg ademloos, hijgend, proestend.
tralfieante, I p pres (v. tratticare) & agg
handeldrijvend; II sost 11£ handelaar, handelsman.
traffieare, I vi handeldrijven, handelen;
druk bezig zijn; ,..., sulla politica, met de
poli tiek schacheren; II vt omzetten, verhandelen; be heeren, omgaan met.
traffieatore, m > handelaar, handelsman.
tra'ffleo, 11£ handel; handelszaak; winkel;
verkoopzaal; esercitare il ,....., handeldrijyen, in den handel zijn.
trafi'ggere, vt doorboren, doorsteken; lig
diep krenken; ernstige schade toebrengcn;
aans poren.
trafigglmento, m zie tralitta.
trafila, I ~ trekijzer; draadtrekkerij; lig
lange reeks van beproevingen.
trafilare, vt draacltrekken.
trantta, f het doorboren, doorsteken; steek;
stekencle pijn; hartzeer, zwaar verdriet;
grievend woord; giftige opmerking; steek
onder water.
trafitto, p pass van traliggere.
traflttura, f doorsteking; steekwonclc; stekende pijn.
traforare, vt doorboren, gatcn maken; ui tgesneden (it jour) werk maken; uitzagen,
uitsnijden.
traforato, p pass (v. tralarare) & agg doorboord, vol gaten; calze tralorate, 1'1 opengewerkte kousen.
traforo, 11£ doorboring, boring; tunnel; uitgesneden, open borduurwerk; a jour werk;
houtzaagwerk; lig schuilhoek, geheime
(uit)gang; stofte di ,..." Pl opengewerkte
stoffen; tela di ,...." gaas.
trafugammto, m heimelijke ontvreemcling;
verduistering.
trafugare, I vt heimelijk meenemen, verduisteren; ,..., qd, iem. heimelijk laten ontvluchten; II ""'rsi, vr zich heimelijk uit de
voeten maken.
trafugatamente, avv trafugo, di ,...." avv he imdijk, in 't v,,,borgen.
trafu'sola, , streng (~aren, wol, zijde).
trafu'soto,m (Anat) pijpbeen.
tragedla, t treurspel; tragedie.
tragedlante, m slecht treurspclschrijver of
-speIer.
tragedlo~rafo, 11£ treurspcldicbter, -sclJrijver.
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tram are

o tragedo, I agg zie tragico; II sost 11£ treur-

speldichter; treurspe1er.
tra'ggere, vt zie trarre.
traglcamente, avv tra'gico, agg tragisch2 ;
treurig, nootlottig; a.ltoye ,...." treurspeler.
tra'gieo, 11£ treurspelclichtcr, -schrijver;
treurspeler.
traglcomico, agg tragi-comisch, tragisch en
komisch tevens.
tragieommedla, f tragi-comedie, blijcindend
treurspel; droevig voorval dat toch ook
stof tot lachen geeft.
tragittare, I vt overzetten, overvaren; doortrekken, doorreizen; II """rsi, vr verder
gaan, er overheen stappen.
traglttatore, 11£ veerman.
tragitto, m overvaart; overtoch t; doorreis,
passage; eind wef'gs, traject.
tragrande, agg buitengewoon groot.
traguardare, vt door het diopter (vizierlineaal) waarnemen; '"""' di sottecche, verholen, van terzijde waarnemen, bekijken.
traguardo, m diopter, vizierliniaal.
tra'gula, f II) soort werpspies.
Tralano, 11£ II) Trajanus.
tralettorla, I baan (v. kogel, planeet &).
tralmento, m het trekken, slepen.
tralnare, vt sleepen, voortslccpcn; voorttrekken.
tra'lno, m last, lading, vracht; voer; slee,
slede; voertuig; houtvlot; ;& bagagetrcin, tros; gevolg; korte galop (v. paard);
gebrekkige, slechte gang; un '"""' di legname, cen vocr hout.
tralasclamento, m weglating, onderbreking,
terzij des telling .
tralasclare, vt onderbreken, tijdelijk staken,
terzijde leggen; ophouden met; nalaten,
verzuimen; uit-, weglaten; tralascii) di
scrivere e mi guardi) in laccia, hij hie1d op
met schrijven en keek mij aan.
tralcia'ia, I door elkander geslingerde wijngaardranken.
tra'ielo, m wijngaardrank; (Anat) navelstreng van pasgeboren kind.
trali'eelo, m dril, glanslinnen; beddetijk.
tralice, (avv) in of di ,...." scheef, schuins.
trallgnamento, 11£ ontaarding.
trailgnare, vi ontaarden.
tralueente, agg doorschijnend; zeer helder
(lichtcnd).
tralu'eere, vi doorschijnen, het licht doorlaten; doorzichtig, dun geweven zijn.
tralu'eido, agg doorschijnend, doorzichtig.
tram, 11£ tram; tramweg.
trama, I inslag (van weefsel); lig intrige,
komplot, samenzwering.
tramandamento, m overdraging, voortplanting.
tramandare, vt overgieten; fig op de nakomelingschap overbrengen, voortplanten.
tral1lare, vt qeq iqslas- ma~ell (v, e, weefsel);
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tram bustare

transatto

achteruitgang; (Pitt) avondlandschap;
lig intriges smeden, samenzweringen op
e sui ~, zij is aan 't aftakelen; haar
touw zetten; brouwen (iets kwaads).
trambustare, I vt verwarring, wanorde, onschoonheid is aan 't verwelken.
rust teweegbrengen; II ~1si, vr zich ver- tramortlmento, m bezwijming, onmacht,
verdooving; verdwijning der levensg€esontrusten; zich inspannen, zich aftobben.
trambustio, m aanhoudende verwarring,
ten.
aanhoudend tumult, rumoer.
tramortire, I vi de lcvensgecsten voelen verdwijnen; in onmacht, bezwijming vallen;
trambusto, m verwarring, wanorde; onrust,
rumoer.
II vt (iem.) verdooven (door een slag), getramenare, I vt heen en weer bewegen,
voelloos maken
schudden; II vi het zich druk maken, zich tram pol are, vi op stelten loopen; fig waggeweren.
len, strompelen.
tramenio, m drukte, druk heen en weer ge- tra'mpoli, m pi stelten; stare sui trampoli,
loop; geraas, leven.
niet vast op de beenen staan, waggelen,
tramescolamento, m dooreenmenging.
wankelen, besluiteloos zijn.
tramescolare, vt door elkaar mengen.
trampolieri, m pi i steltloopers.
tramessa, f tusschenkomst; uitweiding; trampollno, m springplank.
episode.
tramuta, I verandering.
tramestare, I vt dooreenroeren, mengen; tramutamento, m he! veranderen, verplaatverwarren; II vi zeer slordig zijn, alles in
sen (van meubels &); verhuizing.
de war laten loopen; hct zich druk maken, tramutare, I vt verplaatsen, verzetten (meuzich inspannen.
bels); verplanten; overgietcn (een vloeitramestio, m het door elkaar gooien van zijn
stof); op de andere zijde leggen (zieken);
werk; het zich zeer druk maken, heen en
II vi verhuizen; III ~si, vr zich verweer geloop; warboel; leven, geraas.
plaa!sen, zich bewegen; pover uomo non si
tramezza, t tusschenzool; zie tramezzo.
pub ~, arme man hij kan zich niet van
tramezzamento, m tusschenvoeging, tuszijn plaats bewegen.
schcnschuiving; tusschenkomst; tusschen- tramutazione, I zie tramutamento.
poos, pauze, onderbreking; se1tza ~, zon- tramutlo, m verandering, verhuizing, verder onderbreking, zonder tijdverlies.
plaatsing van ambtenaren.
tramezzare, vt tusschenleggen, -zetten, tranello, m bedriegerij, afzetterij; valstrik;
-plaatsen &; onderbreken; tusschenbeiden
tendere un ---, een strik spannen.
treden; door een tusschenschot scheiden; trangugiarc, vt gulzig naar binnen schrokken, opslokken; ~ un' ingiuria, een beeen tusschenschakel aanbrengen; ~ un
libro con carta bianco, een boek met wit
leediging slikken, moeten verduwcn; ~
papier doorschieten; per ~, voor de af·
la sua rabbia, zijn woede verbijten.
wisseling.
tranne, prep (met acclts) behalve, uitgenotramezzo, I m tusschenwand, tusschenschot;
men; v' erano tutti,....., lui, zij waren er allen
tusschenlid, afseheiding; II ~ a, (prep)
behalve hij.
onder, te midden van; ~ a vai, in uw tranqulllamente, avv rustig, stil, bedaard.
midden, onder u.
tranqu!1lamento, m geruststelling, kalmcetramischiare, vt vermengen.
ring; uitstel.
tra'mite, m gang, kanaal; loop; ~ di una tranqulllare, I vt geruststellcn; tot bedarcn
brengcn, sti11en; aan den praat houden,
lerita, wondkanaal; un attare deve lare il
afschepen; II ~rsi, vr zich geruststellen,
suo ~, cen zaak moet haar loop hebb"n;
bedaren, kalmeeren; wat uitrusten.
per il ~ di ... , door middel ,·an ... , langs
tranqulllita, I rust, stilte, kalmte; lig geden weg van ....
moedsrust; .$ rustige vaart (van 't schip).
tramoggia, I molentrechter, tremel; kalkbalk; .$ lllchtkoker; linestra a ~, venster tranquillizzare, vt geruststellen, kalmeeren.
met trechtervormige kast er voor (in tranqulllo, I dgg rustig, stil, kalm, bedaard
kloosters, gevangenissen).
(persoon); rustig, in vrede lcvend (staat);
star, viver ~ sopra qc, zich ergens geen
tramontana, I noordenwind; noordoostenwind; 't noorden; noordpool; stella ~,
zorg over maken, gerust over iets zijn;
Pooister; perdere la ~, het hoofd, zijn besta', va' '""'-'1 wees maar gerust, onbezorgd!
zinning verliezen, niet meer weten wat
II sost m zie franquillita.
transalpino, agg over de Alpen gelegen
men doet.
tramontanata, I sterke, aanhoudende noar(wonend).
denwind.
transatla'ntico, I agg transatlantisch; II
tramontano, m noorden-, noordoostenwind.
sost m .$ oceaanstoomer.
tramontare, vi ondergaan (hemellichaam). transatto, I p pass van transigere; II sost m
tramonto, m ondergang (van hemellich.);
afstand van de heerschappij, Va!1- een
Z;9nsonder~an~; fi~ vermindering, vl"rYal,
l;>ezHting; ook: transactie,

transazione

trapunto

transazlone, I '" transactie, minnelijke
schikking, vergdijkj $ handelsovereen·
kornst, afdoening van zaken, koop.
tra'nseat, P 't kan gaan, 't kan er net door,
vooruit dan maar.
transl'gere, vi tot een vergelijk komen, in
der minne schikken, schipperen, transi·
geerenj non ,..." niet toegevenj vast op
iets staanj ,..., colla coseienza, 't zoo nauw
niet nemenj ,..., col male, aan het kwaad
toegeven.
Transllva'nia, I Transilvanie, Zevenburgen.
transltare, vt & vi voorbijkomen, voorbij·
gaan.
transltlvamente, avv transltlvo, agg (Gram)
overgankelijk, bedrijvend, transitief.
transltlvo, m overgankelijk, bedrijvend'
werkwoord.
tra'nslto, m doorgang, overgangj overlijdenj
$ doorvoer, transitoj dazio di,..." !II door·
voerrecht; diritto di ,..." doorgangsrechtj
merci di ,..." PI transitogoederenj essere
(stare) in,..." den dood nabij zijnj a tutto
,...." tot den laatsten druppel bloeds, op
leven en doodj uit aUe macht: per ,...." in
't voorbijgaan.
transitoriamente, avv in 't voorbijgaan: bij
wijze van overgangsmaatregel.
transltorleta, f voorbijgaand, vluchtig ka·
rakter.
transltorlo, agg voorbijgaand, vergankelijk,
aardschj vluchtigj '" overgangs·, transi·
toir.
transizlone, f overgang (.I' van den eenen
toonaard in den anderen; van 't eene
onderwerp naar 't andere): periodo di ,..."
overgangsperiode.
translu'ddo, agg doorschijnend.
trans marino, agg overzeesch.
transpadano, agg aan gene zijde van de Po
gelegen 01 wonend.
transrenano, agg overrijnsch.
transuntare, vt een uittreksel uit een werk
maken.
transunto, m uittrek.~el: '" geverifieerd af·
schrift.
transustanziare, vt in een andere zelfstan·
digbeid veranderen, omzetten.
transustanziazione, f transsubstantiatie;
verandering van brood en wijn in 't
Lichaam en Bloed van Christus.
transversale, agg zie trasversale.
tranvai, m indeel tranvia, I tramweg, tram.
tranvia'rio, agg tram·, tramweg·.
tranvU:re, tranviero, m tramwegbeambte.
trapanamento, m
trepanatie, schedel·
boring.
trapanare, vt
trepaneeren, een schedel·
boring doen; F met gaten doorboren.
trapanazfone, f
trepanatie, schedelboring.
tra'pano, m steen·, ijzerboor; grondboorj
boormachinej T schedelboor.
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trapassa'bile, agg voorbijgaand, vergankeJijk.
trapassamento, m het voorbijgaan; afster·
yen, doodj overtredingj doorsteking.
trapassare, I vt overgaan, oversteken; over·
treden (bevelen); verzuimen (plicht); over·
slaan, uitlaten; doorboren, doorsteken
(met het zwaard, colla spada); ,...., Ie eose
terrene, zich niet om aardsche dingen be·
kommeren; ,..., la giornata, den dag door·
brengen; non ,..., un dato nwmero, een ge·
geven getal niet overschrijden, te boven
gaanj II vi doorgaan, voorbijgaan, over·
gaan; verloopen, verstrijken (tijd); ten
einde loopen; heengaan, sterven; ,..., a
miglior vita, tot een beter leven overgaan;
,...., per un eorpo, door een lichaam heen·
dringen, in een lichaam doordringen
(licht, warmte, electriciteit).
trapassato, I p pass (v. trapassare) & agg
dood, overleden; II sost m overledene,
doode.
trapasso, m overgang, doorgangj onregel·
matige gang van paard (half draf, half
galop); '" overdracht (v. eigendom); tra·
passi soc·~ali, Pl maatschappelijke over·
gangstijdperken; andare di ,..." een slechten gang hebben, draven noch galoppeeren (paard).
trapelare, vi doorsijpelen, doordruppelenj
wegloopen (vloeistoffen uit vaten); doorlekken; fig heimelijk doordringen (slechte
leeringen); uitlekken (geheim)j ,...., di ge,
,...., ehe ..• of ,...., ge, (vt) uit geringe kenteekenen opmaken, te weten komen; als
voorspan dienen (trekdieren).
trapelo, m voorspan, voorspanpaard (in
bergachtige streek).
trapezlo, m (Geom) trapezium; trapees,
zweefrek.
trapezoide, I m trapezoide; II (agg) osso ,..."
(Anat) handwortelbeen.
[ting.
trapiantamento, m verplanting, overplantraplantare, vt verplanten, overplanten.
Trappa, f La Trappe, de Trappistenorde.
trapplsta, I (Pi: "",,sti) Trappist.
trappoco, avv binnenkort.
tra'ppola, f val, muizenval; vogelknip; soort
vischnet; lig valstrik, hinderlaagj rimaner
in ,..." in de valloopen, in den kuil valIen;
tendere delle trappole a gd, iem. valstrikken
spannen; (prov) ei sono piu trappole ehe
toPi, er zijn meer schurken dan eerlijke
lieden.
trappolare, vt in de val vangen; fig afzetten,
bedriegen.
trappolatore, m afzetter, bedrieger.
trappolerla, f bedriegerij, afzetterij.
..
trappollno, m springplankj T,..." m HarleklJD.
trappolone, m groote bedrieger.
trapuntare, vt stikken (naaien).
trapunto, m stiknaadj stikwerk; lavorare di
,.." stoppen.

trarre

trasformativo

trarre, I vt trekken; uittrekken, te voor- trascorrimento, m 't voorbijgaanj verloopen
(van tijd); di of per '-", in 't voorbijgaan.
schijn halen; ~ copia, een copie, afschrift
nemenj ~ olio dalle ulive, olie uit de trascorso, I p pass v. trascorrere; Il sost m
olijven gewinnenj ~ part ito (prolitto),
fout, dwalingj lichtzinnigheid; in '-", in
partij trekkenj ~ qd, een uitzondering
't voorbijgaan.
met iem. makcnj ~ la spada, het zwaard trascrittore, m oVErschrijver, kopilst.
trekkenj ~ utile da, nut, voordeel trek- trascri'vere, vt ovcrschrijven2 j copiccren;
ken, halen uit ... j ~ a line (of ad elletto),
f transponeeren.
ten einde brengenj ~ da morte, aan den trascrizione, t afschrift, copie f transcriptk;
dood ontrukkenj ~ sopra di qd, $ (een
$ overschrijving (op ander('n naam).
som, een wissel) op iem. trekkenj II vi trascura'bile, agg te verwaarloozen; cosa non
(ergens) he en loopen, (ergens) naar toe
~, iets dat men niet over 't hoofd mag
gaanj ~ a un colore, naar een kleur trekzien.
ken, er veel op gelijkenj ~ addosso ad trascura'gglne, I nalatigheid, onachtzaamuno, op iem. losstortenj ~ da uno, naar
heid.
iem. aarden, op iem. gdijkcnj III (vr) trascuranza, I verwaarloozing onachtzaam~rsi indietro, zich terugtrekkEnj r-rsi
heid, nalatigheid.
in disparte, zich ter zijde begeven.
trascurare, vt verwaarloozen, veronachttrarupare, vi van cen rots stortcn.
zamen, verzuimen, over 't hoofd zien.
trarupato, agg steil.
trascurata'ggine, I verwaarloozing, slordigtrasalire, vi opspringen, beven, sidderen
heid, veronachtzaming.
(van angst).
trascuratamente, avv trascurato, agg slordig,
trasandamento, m verwaarloozingj verzuim.
verwaarloosd, onverzorgd, zonder eenige
trasandare, vt verwaarloozen, verzuimen,
zorg.
over 't hoofd zien, niet opvolgen.
trasecolare, I vi ten hoogste vErbaasd, vertrasandato, p pass (v. trasandare) & agg
wonderd zijnj buiten zichzelf ziin van
verbazing; II vt (iem.) verstomd doen
slordig. verwaarloosd; zonder zorg gedaan.
staan van verbazing, (iem.) geheel vertrasbordare, vt overladen (v. e. vaartuig" 01
bluffm.
trein op een ander).
trasecolato, p pass (v. trasecolare) & agg
trasbordo, m overscheping, o\"erladingj 't
stom v. verbazing, verbluft.
overstappen.
trasferi'bile, agg ovudraagbaar.
trllsce'gliere, vt uHkiezen, uitzoEkEn.
trasferimento, m overdrach t j $ overbrenging, verplaatsing (v. e. zaak); verpiaattrasceglimento, m trascelta, I het uitzoeken;
keusj het uitgezochte.
sing (v. ambtenaren).
trascendentale, agg bovenzinnelijkj trans- trasferire, I vt overbrengen; overdragen; vercendentaal.
plaatsenj tt overdragen, overschrijvenj
"trascendente, agg uitstekendj uitblinkend;
laten overgaan (bijv. op de Erven); II (vr)
bovenzinnelijkj hooger (wiskunde).
zich verplaatsen; zich ergens heen begeven; "'-'t'si da un luago in tm altro, naar
trascendenza, t overschrijding, meerdere
een andere plaats trekken, verhuizen.
voortreffelijkheidj het ui tblinken; overwichtj bovenzinnelijkheid.
trasferta, I oVErdrachtj verplaatsingj dicnsttrasce'ndere, I vt te boven gaan, overtreffen;
reisj reis- en verblijfkosten (v. e. ambteII vt boven de gewone maat uitsteken,
naar).
de normale grenzen overschrijden.
trasfigurare, I vi een andere gedaante gevenj
veranden:n; vervormen; II vi & f".Irsi, vr
trascinare, vt sleepen, achter zich aan sleezijn ui terlijk veranderen, zich verrnompen, over den grond sleepenj ~ la vita, het
men; eEn andere gedaante aannemen. "
leven voortsleepen.
trasflgurazione, f vervorming, gedaantevertrasce'rre, vt zie trascegliere.
anderingj /a r - di Nostro Signore, de Vertrasclnio, m aanhoudend gesleep.
heerlijking v. Christus op den berg Thatrascolorare, I vt oververven, een andere
kleur geven, II ~rsi, vr verkleuren, van
bor.
kleur veranderen.
trasfigutlre, vt VHvormcn, een andere getrasco'rrere, I vi voorbijloopen, -snellen,
daante geven; meestal: misvormen.
lig den tijd, de grenzen overschrijden, te trasfo'ndere, vt overgietenj lig inboezemen;
buiten gaan, zich laten meeslepen, vooroverdragen.
bijgaan, verloopen (tijd)j ~ di qc, over trasforma'bile, agg vervormbaar, vuanderiets spreken; iets kort verme1dEn, aanbaar.
roeren; II vt doorloopen, doortrekken, trasformare, I vt verandEren, vcrvorrnen;
doorreizen; ~ un libra, een boek vlug
II ~rsi, vr veranderen, cen andere gedoorloopen, doorlezen.
[tig.
daante aannernen.
[rend.
trascorre'vole, agg snel voorbijgaand, vIueh- trasformatlvo, agg vervormend, verande-
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trasformatore, m R transformator; omvormer.
trasformazlone, 1 verandcring, transformatie; gedaanteverandering, omvorming;
geleidelijke soortverandering, herschepping; herleiding (v. een algcbralschen
vorm); teoria della ~, leer van de soortverandering door aanpassing (v. Darwin).
trasformismo, m afstammingstheorie v.
Darwin.
trasformista, 1 (p:: -sti) aanhangcr van
de afstammingsJccr van Darwin; 2 transformatie-artist.
trasfusione, 1 ovcrgieting; ~ del sangue,
bloedovertapping.
trasfuso, p pass v. traslcmdere.
trasgredimento, m zie trasgressicme.
trasgredire, vt overtreden (gebod, wet).
trasgressione, 1 overtreding (v. geboden,
wetten); overschrijding (v. d. juiste maat);
cadere in ~, zich aan een overtreding
schuldig maken.
trasgressore, m ~ora, 1 overtreder; -treedster.
traslatare, vi vertalen; overbrengen; overdragen.
traslatlvo, agg ~ overdragend; atto ~, t't
acte van overdracht.
traslato, I agg overdrachtelijk; II sosl m
overdrachtelijke beteekenis 01 uitdrukking.
traslatore, m translateur, vertalcr.
traslazione, 1 verplaatsing, overplaatsing;
plaatsverandering; overbrcnging (b.v.
van reliquicen); t't overdraging, overdracht (v. e. rccht); vertaling.
traslocamento, m overplaatsing (v. ambtenaren).
traslocare, vt overplaatscn (ambtenaren).
trasmarino, agg overzeesch; ultramarijn
(blauw).
trasme'ttere, vt overdragen (op anderen),
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nalaten; Qverbrcngen, vervoeren; Qverzenden, toezenden; doen toekomen.
trasmettltore, m ovcrdrager, overzender,
verzender; l' seingever, doorseintoestel;
l' R zender; ~ spreekbuis.
trasmlgramento, m verhuizing; ~ overbrenging (v. beweging, kracht).
trasmlgrare, vi verhuizen.
trasmlgrazlone, 1 verhuizing; ~ delle anime,
zielsverhuizing.
trasmlssi'bile, agg ovrrdraagbaar.
trasmissione, 1 overdracht; overbrenging;
overzending;
~
krachtoverbrenging,
drijfwerk; coreggia di ~, drijfriem; ~ di
dispacci, overseining van berichten; ~
ereditaria, erfelijke voortplanting, overerving.
trasmodamento, m overdrijving.
trasmodare, vi de maat, de pcrken te buiten
gaan, overdrijven.

tnsmodatamente, avv trasmodato, agg over
dadig, overdreven.
trasmuta'bile, agg veranderbaar.
trasmutare, I vt veranderen, omzetten; verplaat~fn; II ~rsi, vr verhuizen.
trasmutazione, f verandering; aanpassing;
transmutatie; (Gram) letterverplaatsing.
trasognare, vi I droomen, zich hersenschimmln maken: 2 rac'elcos zijn, niet
weten wat men denken moct.
trasognato, p pass (v. trasognare) & agg verbluft, verstomd; radeloos.
traspadano, agg zie transpadano.
trasparente, I agg doorschijnend; doorzichtig; helder; II sost m transparant.
trasparenza, f doorschijnendheid; doorzichtigheid.
trasparire, vi doorschijncn, doorschemeren2 ;
lig blijken.
.
traspirare, vi uitwasemen, transpireeren; lig
ruc:htbaar worden, uitlekken; lucht doorlaten; een uitgang, luchtgat hebben.
traspirazione, t uitwaseming; zweeten;
zweet.
trasponimento, m verplaatsing (van woorden); J transpositie, overzetting in anderen toonaard.
trasporre, vt omzetten, verplaatsen, verzetten; anders regelen; J transponceren.
trasporta'bile, agg vervoerbaar; verplaatstrasportamer,to, m zie trasporto.
[baar.
trasportare, I vt vervoeren, verzenden; transporteeren; overzetten, vertalen; overnemcn; ~ una colpa, de schuld op iem.
laden; ~ una parte, J een muziekstuk in
een anderen toonaard overzetten, transponeeren; ~ una partita, $ een post
transporteeren (naar een andEr folio); ~
di peso qc, iets wegdragen, overdragen (op
armen, schouders); lasciarsi ~ da una
passione, zich door een hartst<lcht laten
meeslecpen; II (vr) ~rsi contro qd, zich
op iem. werpcn; ~rsi in un luogo, zich
ergens heen begeven.
trasportatore, m vErvoerder, overbrenger;
hoek- 01 graadmeter: J transponeerende
piano.
trasportazione, 1 overbrenging; verzending;
J transposi tie.
trasporto, m transport; vervoer, overbrenging, verzending; $ overbrenging, transsport (v. posten); vervoering, verrukking; enthousiasme; baslimento di ~, 4transportschip; carro di ~, goederenwagen; ~ lerroviario, spoorwegvervoer;
~ lunebre, begrafenis; roba di ~, vrachtgoed; societa di trasporti, transportmaatschappij; spese di ,...." pi transport-, vervoerkosten.
trasposizione, t verzetting; plaatsverwisseling; (Gram) woordverplaatsing; J transpositie.

trasposto
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trasposto, p pass v. trasporre.
trassinare, vt slecht behandelen, zorgeloos
omgaan met, verwaarloozen, verslonzen.
Traste'vere, m Trastevere; het op den rechter-Tiberoever gelegen gedeelte van Rome.
trasteverino, agg aan gene zijde (den rechteroever) van den Tiber gelegen of wonende.
trasto, m J,. middelste gedeelte van een boot,
middendek (waar de passagiers vertoeyen).
trastullare, I vt met grappen bezig, zoet houden (een kind); (iem.) met mooie beloften
aan den praat bouden; II ~rsi, vr zich den
tijd met scherts verdrijven, zich vermaken; trastullarsela, zich geen zorgen maken.
trastulle'vole, agg vermakelijk, onderhoudend.
trastu\lo, m tijdverdrijf; ontspanning.
trasudamento, m doorzweeting; doorsijpeling.
trasudare, vi door-, ui tzweeten; doorsijpelen;
sterk zweeten.
trasumanare, vi de grenzen der menschelijke
natuur overschrijden en als 't ware cen
goddelijke natuur aannemen.
trasversale, agg transversaal, dwars, overdwars; scheef; linea ~, snijlijn, dwarslijn;
'" zijlinie, zijlijn.
trasversalmente, avv dwars.
trasvolare, vi snel voorbijvliegen; jl:g overheenvliegen, bijna niet opmuken; over
het hoofd zien.
tratta, I hevige ruk, ruk; het trekken.scheureno rukkcn; 't ophalen van het vischnct;
cind weegs. afstand; verkiezing door het
lot (v. beambten); $ wissel; menigte;
avviso di ~. $ wisseladvies; ~ dei negri,
degli schiavi. neger-. slavenhandel; ~ (di
tempo). tijdruimte; dar la ~ aU' acqua.
het water laten instroomen; lar ~, in
menigte tezamenloopen; lar i jondi a una
~. $ een wissel dckken; a ~ continua, in
cen lange rij; dopo la ~ d'un sospiro. na
het slaken van cen zucht.
tratta 'bile, agg gemakkelijk te bcwerken;
handelbaar; inschikkelijk.
trattabilita, I bewerkbaarheid. buigzaamheid; handelbaarheid. inschikkelijkheid.
gemakkelijkbeid in den omgang.
trattamento, m behandeling. wijze van behandelen; ontvangst; feestelijk gastmaal;
onderhoud (kost. kleeding &).
trattare, I vt behandelen. omgaan met; betasten; assai. spreken, schrijven. handelen;
~ qd, iem. onderhouden. kost en inwoning geven; ~ qd bene, male, iem. goed.
slecht behandelen; ~ Ie case pubblicke,
staatszaken
behartigen.
ambtenaar.
staatsman zijn; - una donna. omgang
met een vrouw bebben. een vrouw onder-

houden; ~ fa pace, over den vrede onderhandelen; II vi~c01tUno.metiem. omgaan;
ook: met iem. onderhandelen; met iem.
kibbelen; III ~rsi, vr zich gedragen. handelen als; si tratta, het gaat om; 't is te
doen om. er is sprake van; si tra/ta eke ....
men zegt dat...
tratta'rio, m $ betrokkene (v. e. wissel).
trattatista, m (Pi: ~sti) spreker, schrijVl'r
(over iets); opsteller van een verhandeling.
trattativa, I onderhandeling; bespreking.
trattato, m overeenkornst. verdrag. tractaat;
verhandeling, opstel;
commerciaie,
handelsovereenkoIllst; - di pace. vredesverdrag.
trattatore, m onderhandelaar; spreker.
schrijver over een onderwerp.
trattazione, I bchandcling. wijze van behandelen.
tratteggiamento, m bet trekken del' lijnen,
lctterver,ieringen; ~ di penna, krul aan
letter.
tratteggiare, vi lijnen trekken; krullen aanbrcngen; arceerell; een verhaal, een rede
met allerki uitweidingen en anecdotcn
opsmukken. grappen vertcllen.
tratteggiatura, I arceering, schaduwlijntjes.
tratte 'ggio, m zie tratteggiamento en tmtteg-

giatura.
trattenere, I vt OP-. terughouden; onderhouden; bezighouden; onderhoud verschaffen; houden (in zijn dienst); II ~rsi,
vr vertoeven. verblijven; blijven; zich ophouden; zich inhouden, beheerschen; zich
onderhouden, den tijd aangenaam doorbrengen.
trattenimento, m het terug-. inhouden, beteugeling; onclerbreking; oponthoud; tijd~
verdrijf, uitspanning, onderhoud; ~ d.
ballo, hllisbal; --- musicale, muziekpartij.
tratto. I p pass (v. trarre) & agg getrokken;
a spada tratta, krachtig; vastberaden; II
sost m ruk, trek; hct trekken; eind, afstand; tijd; verscbil. onderscheid; plaats,
gedeelte (v. e. bock, geschrift); gedrag,
houding; wijze van optreden; list; luimig
gezegde, trekje; tratti, pi trekken. gelaatstrekken; --- d' arco, di lucile, boogschots-.
geweerschotsafstand; ~ di dadi, worp met
de dobbelsteenen;~di penna. pennestreek;
---di pennello. pcnsedstre,k; ~ d' unione,
verbindingsstrecpje; a gra.ndi (largki) tratt ••
in groote (breede trekken); aver ~ a una
com, be trekking hebben op iets; ci corre
un buon ~, dat is nog tamelijk ver; dare
il ___ alia bilancia, den doorslag geven; zie
detto; a (ad) un "', in un ~. in eens. op
eenmaal. tegelijkertijd; ad un ~ of un --:!
toevailig; zitti! un ,..., ci sentisse. stil ~ hlJ
zou het kunncn hooren; a (of ad) ogn. - .
telkens; di - in - , van tijd tot tijd, nu
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en dan; di primo "', terstond, onmiddellijk; innanzi "', v66r alles, in de eerste
plaats.
trattore, m afspinner ner zijdecocons; eigenaar eener zijdespinnerij; gaarkeukenhouder, restaurateur.
trattoria, f eethuis, restaurant; gaarkeuken.
trattura, f zijdespinnerij; 't afspinnen der
cocons.
traudlre, vi verkeerd verstaan, misverstaan.
trauma'tleo, I agg
traumatisch, door Verwonding ontstaan; jebbre traumatica,
wondkoorts; II sosl m wondzalf; traumatici, pi wondmiddelen.
traumatlsmo, m T traumatisme, stoornis
in den algemeencn toestand door eene
zware verwonding.
travagllamento j m het lastig vall en; kwellen;
zorg.
travagllare, I vt lastig vallen, kwellen, plagen; bezoeken, bedroeven; met angst,
zorg vervullen; zwaar inspannen, afbeulen; II vi zich afwerken, aftobben; zieh
bedroeven; leed, zorg hebben; II ",rsi, vr
zwaar werken, zwoegen, zich aftobben;
~rsi in qc, zich ergens mee bemoeien,
inlaten.
travagllatamente, avv moeilijk, bezwaarlijk.
travagliato, p pass (v. travagliare) & agg bekommerd, bedroefd; gekweld, zwaar bezocht; moeilijk, zwaar.
travagllatore, m ~trlce. I kwellcr, plager;
-ster.
trava'gllo, m nood; Ollfust, opgewondenheid;
kommer, zorg, leed; angstige, gespanncn
toestand; zware, afmattende arbeid; hoef·
stal; ~ di stomaco, neiging tot braken; '"
del pario, barensweccn.
travagliosamente, avv travaglloso, agg zwaar,
mopilijk; kommervol. vol zorg.
o travalcare, vt zie travalicare.
travallcamento, m overgang; doortocht; '"
di tempo, tijdruimte.
travallcare, vt & vi overschrijden, ovcrgaan,
overtrckkw (rivier); doordringen; overtreffen, te boven gaan; overtreden (wetten).
travamento, m zie travata.
travasamento, m overgieting, overstorting.
travasare, vt overgieten, overstorten.
travaso, m overgieting, overstorting.
travata, I ..c. balk-, paalwerk; stellage; juk;
.t vlot; brugvak, brugliggers.
travatura, t A balken; balkwerk; dakbalken.
trave, I balk; .6. boomstam; (prov) ogni bruscola gli pare una ,......" een stroohalm schijnt
hem een balk toe; elke molshoop dunkt
hem een berg; zie ook: brusco!o, luseellino,

r

maestro.
.
travedere, vi verkeerd, niet goed zien; fig
zich vergissen, raden, opmaken (uit iets).

traved;mmto, ff! verS1issin,S', 4wp.ling.
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trave'ggole, I pI aver Ie "', zleh verkijken,
verkeerd, niet gOE'd zien, zich vergissen;

lar venire Ie "', in dwaling brengen.
traversa, I dwarsstreep; dwarsbalk; sperbalk; dwarsligger (op spoorbaan); dwarsweg, zijweg; lls< travers, zijweer; J dwarsfluit; krib (in rivier); ,....., del timone, .t
dwarshout van het roer.
traversale, agg zie trasversale.
travers are, vt overgaan, oversteken (straat);
doortrekken, doorkruisen, dwars doorgaan; dwars overleggen; versperren (den
weg, la via); ,....., l'ancora, .t het anker
kippen.
traversata, I h<'t oversteken, overtocht, overvaart; (korte) doorreis.
traversla, I stormwind; .t veranderlijke
wind; dwarswind; lig tegenspoed, ongeIuk.
[korte tochtjes.
traverslere, I .t overzetboot; eenmaster voor
traverslna, I dwarsligger.
traverslno, m .t dwarsbalk; peluw, hoofdkussen.
traverso, I agg dwars, schuin, scheef; dwars-;
afkeerig, ongunstig, ruw; met breeden
rug (man); caso "', onaangenaam geval;
mare ~, woelige zee; parole traverse, pi
ongunstige woorden; vento "', tegenwind;
via traversa, dwarsweg; vie traverse, PI
sluipwegen; II sost m breedte; schuinte;
dwarsrichting; a (di, in of per) "', in
dwarse, scheeve riehting; in de breente,
in d" sehuinte; andare a ,....." .t schiphreuk
lijdm; fig mislukkf'n; in 't verkeerde keelgat komen; guardar a "', scheef, met een
scheel oog aankijken; pigliare una cosa a
,....." iets verkeerd, in ongunstigen zin opvatten; rispondere a ~, onbeleefd antwoorden; verkeerd, seheef antwoorden.
traversone, m dwarshout van den disselboom; .t stijve noordoostenwind; dwarshouw (bij 't sehermen).
travestlmento, m verkleeding, vermomming.
travestlre, I vt verkleeden; vermommen; lig
in een schertsenden vorm inkleeden; II
,.....,..si, vr zich verkleeden, vermommen.
travestltura, I verkleeding, vermomming,
maskeering.
travlamento, m verdwaling.
travlare, I vt van den rechten WE'g af brengen; lig verleidcn, op dwaalwegen voeren; II vi van den rcchten weg geraken,
verdwalen; lig op dwaalwegen gerakeu;
afdwalen (van zijn onderwerp), den draad
kwijt raken.
travlato, p pass (v. traviare) & agg verdwaald; la Traviata, de Verdoolde, la
Dame aux Camelias.
travlatore, m verleider.
travlcello, m dunne balk, bint, dakspar; lig
nietsdoener; contare i travicelli, de (z91·
der)ba)~en tellen, l\jj te j;le4li&,~en,
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travlsamento, m vermomming, bemanteling,
verdraaiing.
travlsare, vt vermommen, verkappen; bemantelen, verdraaien, vervalschen.
travolgere, I vt doorelkaar gooien, verwikkelen, in wanorde brengen; in een wervelwind meevoeren; alles op zijn kop zetten;
omdraaien, in tegenovergestelden zin uitIeggen; ~ gli occhi, de oogen verdraaien;
Il ~rsi, vr omvallen, omkeeren; over,
door elkaar vallen.
travolglmento, m omkeering, omverwerping;
verwarring, beroering; meesleuring.
travolto, p pass (v. travolgere) & agg omgekeerd, omgeworpen; visa ,....." verwrongen
gelaat.
trazlone, f 't trekken; tractie; trekkracht;
forza di ~, trekkracht.
tre, num drie; aile ~, om drie uur; la regola
del "', de regel van drieen.
trealberl, m indecl ~ driemaster.
tre'bbla, f dorschvlegel; het dorschen.
trebblano, m zorte witte druif; zoete witte
wijnsoort.
trebblare, vt dorschen.
trebblatore, I m dorscher; Il agg dorsch-;
maeehina trebbiatrice, dorschma~hine.
trebblatura, f het dorschen.
tre'bblo, m driesprong.
trecca, f marktvrouw; fig straatwijf.
treccare, vi venten (op de markt, de straat);
fig bedriegen, afzetten.
tre'ccla, f vlechtsel; vlecht, haarvlecht;
strook gevlochten stroo voor hoeden &;
span ossen (voor het dorschen); far la~,
stroo vIechten; in "'""' of in treece, blootshoofds, zonder hoed.
treccla'lo, m ~Ia, f stroovlechter; oster.
treccialuolo, m "'""'ola, f zie trecciaio.
trecciuolo, m ineengevlochten band.
treccone, m straatventer; marktkoopman.
trecenteslmo, num (& sost m) driehonderdste
(depl).
trecentlsta, m (PI: "'""'sti) schrijver, schilder
& uit de '48 eeuw.
trecento, num dr:eho:ld rd; il T"'""' de, '4e
eeuw (in kunst en letteren).
tredlcenne, agg dertienjarig.
tredlceslmo, agg (& sost m) dertiende (deel).
tre'dlcl, num dertien.
tredlcina, f een dertiental.
tre'folo, m streng ineengedraaid garen,
waaruit touw gemaakt wordt.
tregenda, f de wilde jacht (v. hek,en en duivels); fig groote menigte.
tre'ggla, f ossensIee (in de bergen).
tregglata, f sledevracht; sledevaart.
tre'gua, f wapenstilstand; rust, stilstand,
verpoozing; ~ di Dio, Godsvrede; il
venlo non fa ~, de wind houdt niet op;
il male non g/i dtt "'""' un momento, de pijn
~Ht l)em ~eel). oogenbljk met rust.

trema, m (Gram) deeJteeken.
tremante, agg be vend, sidderend; vol angst.
tremacuore, m angst, hartkIopping; bange
verwach ting.
tremare, vi beven, sidderen; trillen, schudden; rammelen (ruiten); non ~, niet
b ho yen t2 vr _(z. n, ruim van alles voorzien zijn; tTerna tutta la casa, het geheele
huis trilt, schudt; .-- dal freddo, bibberen van koude.
tremarella, f hevige angst, vrees.
trematodl, m pi zuigwormen.
tremebondo, agg sidderend, bevend.
tremefatto, agg verschrikt, ontsteld.
tremendamente, avv tremendo, agg schrikwekkend, ontzettend, vreeselijk; reusachtig.
trementina, f terpentijn.
tremerella, f zie tremarella.
tremlla, num indecl drieduizend.
tremlto, m siddering, rilling; koortsrilling;
tremiti, PI in cen kring opgestelde netten.
tremolante, I agg sidderend, bevend, trillend; II sost m soort hoofdsieraad v.
vrouwen aan dunne glas- oj metaaldraacl(jes) bevestigd; J' trillcr.
tremolare, vi sidderen, beven, trillen; t
trembleeren, tremolceren, trillen; flikkeren (vlam).
tremolegglare, vi ZlC tremolare & brillare.
tremollo, m aanhoudend gesidder; getril;
g2schud; geflikker.
tremolo, tremulo, I agg siddcrend, bevend,
trillend; II sost m t triller.
tremore, m siddering; trilling.
tremOlo, tremuoto, m aardbeving; fig woeIwater, zeer druk en levendig persoon
(kind); zie terremotto.
tremula, f ~ esp, ratelpopulier.
I treno, m klaaglied; i treni di Geremia, PI
de klaagliederen van Jeremias.
2 treno, m tros, gevolg; bagagc; weelderige
leefwijze, groote staat; X trein, kgertros;
(spoor)trein; capo .--, hoofdconducteur;
~ diretto (of celere), sneltrein; ~ direttissimo, exprestrein; .-- lampo, bliksemtrein; ~ omnibus (of passeggieri). gewone,
passagierstrein; soldati del ~, pi treinsoldaten; ~ straordinario, extra-trein; cambiar ~, overstappen; mettersi in in gran
~,

een grooten staat voeren.

trenta, num dertig; trent' uno, eenendertig.
trentamlla, num dertigduizend.
trentenne, agg dertigj arig.
trentesimo, num (& sost m) dertigste (decl).
trentlna, f dertigtal.
trentlno, I agg Trentseh; T.--, m inwoner
van Trent€.; Trentino (Zuid Tyrol).
Trento, m Trente.
trentuno, I num eenendertig; II sost m eenendertigen (soort banken); battere il ~, zich
uit qe vgctell lI)akeni jar"'""' per !or.a,
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iets gedwongen doen; voltare il "', den
rug toekeeren, weggaan.
trepestio, m getrappel, gestamp; geraas.
trepldamente, avv sidderend, angstig.
trepidare, vi beven, siddercn van angst.
trepidazione, f trilling; siddering (v. angst).
trepidezza, f angst; vreesachtigheid; siddering v. angst.
trepido, agg sidderend, bevend van angst;
angstig, bevreesd.
treppiedl', treppiedi, m indecl drievoet;
driepoot.
tresca, t soort huppelcnde boerendans; (oneerbare) liefdesverhouding.
trescare, I vi de tresca dansen; dansen, rondhuppelen; een ongeoorloofde liefdesverhouding(met elkaar) hebbcn; II vt '" qc,
iets in 't geheim aanstoken; smeden (een
samenzwering).
trescata, t geklets, gepraat.
trescone, m soort Toscaansche boerendans.
tre'spolo, m bank, stoel, driestallftje; tafeltje, gestel op drie pooten; schraag; bok
(om onder een rijtuig te zetten); F oude
rammelkast.
tressetti, m PI drie zevens: soort It. kaartspel.
Trevlri, m Trier.
triaca, t triakel, middel tegen den beet van
giftslangm.
tri'ade, t drietal; drieeenheid (Gods).
triangolare, agg driehoekig; numeri triangolari, pi trigonaal-getallen.
triangolarita, t driehoekige vorm.
triangolato, agg driehoekig; getrianguleerd.
trlanbolazione, f triangulatie, driehoeksmeting.
tria'ngolo, m driehoek; I triangel; driekantige vijl; driekantige doek; '" ad angolo
ottuso, stomphoekige driehoek; latto a "',
in den vorm van een driehoek.
trias, m trias.
tri'bbia, f het dorsehen (v. graan).
tribbiare, vt dorschen; verpletteren, vergruizelen; kldnhakken (hout); fig afrossen, ranselen.
tribbiatura, f het dorschcn; kleinhakken van
hout; gedorscht graan, fijngehakt hout.
tri'bblo, m dorschvlegel.
tribolare, I vt beangstigen, kwellen, plagen,
zwaar beproeven; II vi zwaar lijden; in
nood en eUcnde leven.
tribolato, p pass (v. tribolare) & agg zwaar
beproefd, geplaagd; in zorgen en enende
levend.
tribolatore, tn kweller, verdrukker.
tribolazlone, f plaag, kwelling, bezoeking,
tegenspoed; encnde, verdriet.
tri'bolo, m ~ waternoot; ook: honigklaver;
¥ W voetangel (tegen cavalerie); pelwals; zie ook tribolazione.
trlbolo60, agg geplaagd, gekweld.

tribordo, m .t stuurboord.
tribu, j W tribus; fig starn, volksstam;
groote menigte.

tribuna, f tribuneo; spreekgestoelte; nis.
tribunale, m gerechtshof, rechtbank; il ~
della coscienza, de rcchterstoel van 't geweten.

trlbunalesco, agg gerechtelijk, gerechts-;
artifici tribuna.lesche, pi > rechterlijkc"
streken, juristerijen.

tribunato, m W ambt van tribuun; trihunaat.

tribuni'zio, agg tribunen-; volksredenaars-.
tribuno, m tribuun, volkstribuun; volksredenaar, volksmenner.

tributare, vt schatting betalen; '" lodi, lofprijzingr-n schenken, lof toezwaaien.

tributa'rio, I agg cijnsbaar, schatplichtig;
belastingschuldig; fiume "', bijrivier;
gravezza tributaria, belastingdruk; sistema
,....." belastingste1sel; II sost m sehatplichtige.

tributo, m cijns, schatting; belasting; tol;
,....., erariale, rijksbe lasting; pagare il roJ
alia natura, den tol aan de natuu. betalen.
trichina, f trichine.
triciclo, m driewieler.
triel'pite, I agg driehoofdig; II sost m (Anal)
driehoofdige armspier.

trlcolore, I agg driekleurig; II sost m drie[kleur.
tricorde, agg driesnarig.
tricorno, I agg driehoomig; II sost m driekantige steek.

tridentato, agg met den drietand gcwapend.
tridi~nte, m drietand (v. Neptunus); york
met drie tanden.

tridentlno, agg in: concilio "', concilie van
Trente; Venezia tridentina, Zuid Tyrol
(thans bij Halie ingelijfd).

tri'duo, m RK driedaagsch feest, triduum.
triedro, I agg drievlakkig; II sos! m drievlakshoek.

triennale, agg driejaarlijksch; driejarig; drie
jaar durend.

trienne, agg driejaarlijksch; driejarig, drie
jaar aud.

triennio, m tijdruimte van drie jaren.
Trieste, m Triest.
triestino, I agg Triester; II T-, m inwoner
van Triest.

tr/fogliato, agg klaverbladvormig.
trifoglio, m ~ klaver.
trl'fora, f A venster met drie boogvormige
openillgen.

triga, f met drie paarden bespannen wagen.
tri'gamo, agg driemaal gehuwd; met drie
echtgenooten.

trigemini, m pi drielingen.
trlgfsimo, num dertigste.
tri'glia, f is} zeebarbeel; mu!.
trl'glifo, m A triglyph, driesnede (aan Dorische zuilen).
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tri'gono, I m driehock; II agg driehoekig.
trinlpote, in bloedverwant in den <lerden
trlgonometrla, t driehoeksmeting, trigonograad.
metric.
trlnltll, f drieeenheid, drievuldigheid.
trlgonometrlco, agg trigonometrisch.
Trlnlta, t Trinidad.
trlla'tero, agg driezijdig, driekantig.
tri'nlta, t ~ lcverbloempje.
trlll'ngue, agg drietalig.
trinlla'rio, m trinitarier.
trllione, m trillioen.
trlno, agg drieeenig, drievuldig.
trill are, I vi J trillers zingen, spelen; II vt trlnomlo, m drieterm.
heen en weer schudden.
trio, m t trio; drietal.
trillo, m J triller.
trionfa\e, agg zegc-, triomf-; area --, triomftrllobato, agg ~ drielobbig.
boog; carro ,-...." zegewagen; coZonna ro-I,
trllogla, t trilogie.
triomfzuil;. ingress a ~, feestelijke, plechtrlmembre, agg drieledig.
tige intocht.
trimestrale, agg driemaandelijksch.
trlonfalmente, avv zegevierend, triomfeerend, als overwinnaar.
trimestre, m kwartaal, drie maanden; drietricnfante, agg zegevierend, zegepralend.
maandelijksche betaling, kwartaalloon.
trlmpellare, vi waggelen, wankelen, niet trlcnfare, vi QJ een triomftocht houden;
vast staan; tig dralen, wankelen (in zijn
voornemens); niets ten einde brengen.
trimpelllno, m waggelend, moeilijk loopend
mensch; fig besluiteloos, dralend mensch.
trimpellio, m aanhoudend gewaggel; waggelende gang; aanhoudend getalm; besluiteloosheid.
trlna, t kant; carta colla ~, kantpatroon;
trine di Fiandra, Brusselsche kant; che~!
wat een leugensl wat een draaitrijl
® Trina'crla, f SiciLe.
trlna'ia, t kantwerkster.
triname, m kantwerk, hoop kant.
trinare, vt met kant garneeren_
trinca, f ..t. gording; seizing.
I trlncare, vi onmatig drinken, zuipen.
2 trlncare, vt ..t. met sterke touwen bevestigen, garden.
trlncata, t slok, teug (wijn).
trlncato, agg sluw, geslepen; turbo --, slimme vogel.
trincea, trincera, f X loopgraaf; doorsnede.
trinceramento, m verschansing.
trincerare, I vt X verschall5cn, met loopgraven versterken; II ~rsi, vr zich Verschansen, zich ingraven.
trlncerato, p pass (v. trincerare) & agg vcrschanst, versterkt; campo --, X verschanste legerplaats.
trlncetto, m schoenmakers-, zadelmakersmeso
trlncbetto, m ..t. fokkemast; fok, fokzeil.
trlnclante, I agg snijdend, zcer scherp; II
sost m voorsnijder; voorsnijmes.
trlnCiare, I vt snijden, stuksnijden; voor.snijden (vleesch); -- capriole, bokkesprongen maken; -- i panni addosso ad uno,
iem. achter zijn rug bepraten, belasteren;
II ~rsi, vr doorslijten (op de vouwen).
trlnclata, f ruk aan den teugel.
trinclato, I p pass klein gesneden; II sost m
soort rook-, en snuiftabak.
trinclatore, m voorsnijder.
trlncone, m zuiplap.
trlnelle, t PI ..t. beslaglijnen.

zegevieren, overwinnen, triomfeeren.
QJ triumphator, zegevierend
veldheer (in oud Rome); overwinnaar.
trionlo, m QJ triumf, zegefeest in 't oude
Rome; zegetocht, overwinning, zegepraal; troef (in 't kaartspel); versiering
-- dei beati, eeuwige gelukzaligheid; -- da
lava/a, tafelversiering, middenstuk; caniar
'""-', zegeliederen zingen.
Trloni, m pi de Groote en de Kleine Beer.
trlpartire, vt in drieen verdeelen.
trlpartizione, f verdeeling in drieen.
trlpeta\o, agg !f. met drie bloembladeren_
trlp\a, t J driekwaltsmaat.
trlplicare, vt verdriedubbelen; tripleeren.
triplicato, I agg drievoudig, driemaal herhaald; II sost m triplicaat, derde afschrift.
tri'pllce, agg driedubbel, drievoudig; la -alleanza, het Drievoudig Verbond; de
Dritbond.
triplicitA, f drievoudigheid, drievuldigheid.
trlp\o, I agg driedubbel, drievoudig; II sost m
drievoud, triplo.
trl'pode, m drievoet, treeft.
Trl'poll, m Tripolis (stad).
Trlpollta'nia, f Tripolis (land).
tripolltano, I agg Tripolitaansch; II sost m
Tripolilaan.
tri'polo, m tripel, polijstaarde.
trlppa, f buik, peus;darmen, ingewanden (v.
vee); kattenvoer; (Scherz) dikbuik.
trippa'lo, m pensverkooper (voor kattenvoer).
trlppaluo\o, m pensverkooper.
tripp one, m '""-'ona, t dikbuik.
trlpudlare, vi feest vieren; pret maken,
vroolijk zijn.
tripudlatore, m feestvierder; pretmaker.
trlpu'dlo, m feest,· feestmaal; vroolijkheid,
pret.
trlregno, m driedubbele pauseJijke kroon,
tiara.
trireme, m ..t. galei met 3 roeibanken, trireem.
trlsa'glo, agg driemaal heilig.

trionfatore, m
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frlsa'yolo, m betovergrootvader.
trlsezlone, 1 verdeeling in 3 gelijke dee1en
trlsl'lIabo, agg drielettergrepig.
trlsma, 1 (PI: -smi) & trlsmo, m
klem.
trlstamente, avv jammerlijk, treurig; droevig, slecht, goddeloos.
trlstanzuolo, m eenigszins zwakhoofdig, dom
mensch; ook: mensch met slecht, ongezond uiterlijk; ridder v. d. droevige
figuur.
trlstarello, m kleine deugniet, kleine schelm
(schertsend tegen kinaeren).
trlste, agg treurig, bedroefd, zwaarm.oedig;
ha Ia jaccia _, hij ziet er treurig, bedrukt uit.
trlstezza, 1 droefheid, treurigheid, neerslachtigheid; slf'chtheid, goddeloosheid.
trlstl'zla, 1 zie tristezza.
trlsto, I agg treurig, bedroefd; somber;
slecht, goddeloos, boosaardig; jammerlijk,
ellendig; sluw, geslepen; slecht groeiend;
ongelukkig, rampzalig; ,...., desinare,
slechte maaltijd; desinare - , droeve,
treurige maaltijd; trista ligura, treurige,
erbarmelijke figuur; tigura trista, bedroefd, zwaarmoedig uiterlijk; tristi guadagni, PI erbarmelijke winst; tri.,t' e guai!
wee! alia Piu trista, in 't allf'rergste geval;
II sost m slecht persoon; slechtheid; darsi
aT - , op 't slechte pad geraken.
trlsuleo, agg driepuntig, met drie tanden,
punten, wonden.
I trlta, 1 herhaald uitdorschen van 't graan.
2 trlta, j .t. kustvaartuig, feloek.
trltamente, avv fijngewreven; jig zeer gedetailleerd, tot in de kleinste bijzonderheden.
trltamento, m fijnwrijving, 't fijnstampen.
trltare, tIt tot poeder wrijven, fijnstampen;
fijnhakken; druk begaan, dikwijls 100pen over (een pad, weg); trappo -Ie cose,
te zeer in kleinigheden afdalen; te vecl in
bijzonderheden treden.
trltato, P pass de trito.
trltatura, t zie t1'itamento.
trltavo, trlta 'Yolo, m betovergrootvader.
trlUllo, m zemelenmeel.
trltelloso, agg md zem_If'n vermengd (mcel).
trltlno, agg elegant maar kaal gekleed.
trlto, P pass (v. t,ilare) & agg fijngewreven,
gestampt; fijngehakt; afgedragen (kleeren); sjofel gekleed; druk begaan (weg);
carne trita, gehakt (vleesch); 1nallie,a
trita, te groote nauwkeurigheid, pietluttigheid; proverbio t1'ito, afgezaagd spreekwoord.
trltolare, vt zie st,itolare.
trl'tolo, m klein stukje, beetje, kruimeltje,
snippertje.
I trltone, m
(Mit) triton, zeegod (half
mensch, half visch); watersalamander.
2 trltone, m F sjofel gekleed persoon.
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trl'tono, m I' drieklank, de uit drie heele
toonen bestaande overmatige kwart.
trl'ttleo, m triptiek, drieluik.
trlttongo, m (Gram) drieklank.
trltume, m broodkruimels; gruis; haksel;
snippcrs; (Pitt) mengsel v. vormen, wirwar v. lijnen; letterkundige beuzelingen;
haarklooverijen; ,...., di carla, papier snippers; - di paglia, stroovezels.
trlturamento, m zie tritMazione.
trlturare, vi tot poeder wrijven, stampen;
fijnmalen; de "pijzen verteren, oplossen
(door de maag).
trlturazlone, 1 't fijnwrijven; fijnstampen;
oplossing, vertering der spijzen (in de
maag).
trlumvlrato, m II] triurnviraat; driemanschap.
trlu'mvlro, trlu'nvlro, m II] drieman.
trlvella, f groote boor, aard-, grond-, steenboor;
beendf'rboor.
trlvellare, vt met de grondboor boren, boren;
pozzo trivellato, geboorde, artesische put.
trlvellatura, t het boren, doorboren; boarse!.
trlvellazlone, t grondboring.
trlvlale, agg atge7.aagd, plat, alledaagsch.
trlvlalita, t trivialitdt; platheid, alledaagschheid; platte uitdrukking.
trlvlalmente, avv plat, alledaags.
trl'vlo, m driesprong; II] trivium, de drie
wetenschappen der grammatica, rethorica en dialeetiek (in de middelfeuwen);
da - , plat, gemeen, alledaagsch, straat-,
straatjong,msachtig.
troea'leo, agg trochaeisch (vers).
trocarre, m
trocart, door buisje omgeven
stilet (voor puneties).
trocheo, m trochaeus (versvoet: - ~).
troeo, m tolhorenslak.
troeolde, t radlijn.
troteo, m tropee, zegeteeken.
troglolatura, t houtkrullen.
trogllo, I agg stotterend, stamelend, hakkelend; II sost m stotteraar.
troglodlta, m (PI: -til holbewoner; ok soort
aap; l! winterkoninkje.
trogolo, m varkenstrog; waterbak; kalkt1'og;
II] uitgeholde boomstam (om een kanon
in 't g'f'bergte te vervoe1'en).
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Tr61a, f Troj ~.

troia, t ok zeug; zwijn (als scheldwoo1'd).
troiano, I agg Trojaansch; II T-, m 1'1'0jaan.
trolata, 1 zwijnerij; vuile handeling 01 gczegde; II] troep gewapende boeren die hun
heer ten oorlog vo)gden.
tromba, t trompet; trompetter; snuit (v.
olifant, v. insect); zuigsnuit; hevel; pomp,
zuigpomp; brandspuit; wind-, waterhoos;
X donderbus; groot mortier; sehietgat
voor kanon; hoogste troef in 't minehiateS'pel; A zie strombo; - of - acustica,

trombaio
oortrompet; '" aspirante, zuigpomp;
d' Eustachio, Eustachiaansche buis; '" da
liaschi. steekhevel; '" marina, I scheepsroeper. spreekbuis; 2 waterhoos; .3 trompetslak; ~ parlante. spreekbuis; luidspreker; ~ della stivale. laarzeschacht;
'" terrestre. lanclhoos; dar alle trombe. ,J,
aan d" pompen gaan. pompen; Pig liar la
~. terstond alles uitbazuinen, rondverte1!cn; sonare la ~, de trompet blazen;
tirar l'acqua a ~, het water oppompen;
tamar colle trombe nel sacco. onverrichter
zake, met de kous op den kop terugkeeren; vendere alla "'. in 't openbaar verkoopen.
tromba'io, m pompenmaker. aanlegger v.
waterleidingen e. d.
trombare, vt wijn overhevelen; de trompet
blazen; uittrompetten; in 't openbaar
verkoopen.
trombeggiare, vi weerschallen.
trombetta, I I kleine trompet; II "', m (Pi:
"'ti) trompetter. hoornblazer; pesce "'.
SJ trompettervisch.
trombettare, vt zie strombettare.
trombettiere, m X trompettcr.
trombetto, m III trompetter.
trombini, m pi hoorntjes van gebak ot suikergoed.
trombonata, f sehot uit donderbus.
trombone, m l' trombone, schuiftrompet;
bazuin; trombonist; bazuinblazer; donderbus; ~ of lior~, ~ tulp; tromboni. PI
waterlaarzen; rijlaarzen.
trombosi, I
thrombose, bloedvatverstopping.
tronata, m kanongebulder, geknal (v. geweren).
troncamento, m het afkappen. afrukken, afhakken; verminken; (Gram) weglating v.
e. slotiettergreep 01 letter.
troncare, I vt stukbreken. splijten; afrukken;
door midden brekcn; weglaten; verminken; ~ una impresa. cen begonnen onderneming opgeven. laten varen; ~ llna
parola, cen woord afkappen, verminken;
~ un ramo. een tak afbreken; II ~rsi, vr
in stukken breken. door midden breken;
scheuren; mi si troncano Ie gambe, mijn
beenen vallen bijna af van vermoeidhcid.
troncativo, agg breekbaar. splinterig (hout).
troncatura, I het af-. doorbreken, spIijten;
breuk. breukplek.
troneo, I p pass (v. troncare) & agg afgebroken, afgekapt; parola tronca, afgekapt,
afgekort woord; piramida tronca, afgeknotte piramide; aver Ie braceia tronche.
de armen gebonden hebben. niet vrij
kunnen handelen; in ~, onvoitooid; II
sost m boomstam; stronk; stengel; romp
(v. 't lichaam, v. zuiI); hoofdader; fig
geslacht, stam; tronchi, pi halve laarzen; ,

r

trovare .
......, della coda, stomp(je) van den staart'
......, di piramide, afgeknotte piramidc.
troneone, m stomp; stronk.
tronfiare, vi cen hooge borst zetten; pronken
(doffers, hanen. pauwen).
tronfiezza, f verwaand-, opgeblazenheid;
trotschheid; opgezwollenheid (v. stijl).
tro'nfio, agg opgeblazen, verwaand, trotsch;
gezwollen (stiil).
tronfione, m opgeblazcn, verwaand man.
trono, m troon2 ; erede del ~, troonopvolger;
privare del ~. van den troon stooten.
tropicale, agg tropisch, keerkrings-.
tropico, m keerkring; ~ del cancro, kreeftskeerkring; ~ del eapricorno, steenbokskeerkring.
tropo, m troop, trope, redekunstige figuur.
troppo, I agg te veel, te groot; il ~ studio
nuoce alla salute. te veel studeeren benadeeIt de gezondhcid; II (sost m) 1:1 ~, het
teveel, de overmaat; III avv te, te zeer,
te veel; F verreweg; veel; e ~ caldo, 't is
te warm; non"'" onesto, niet al te eerlijk;
......, e vero ehe ...• 't is maar al te waar,
dat...; pur ......,! helaas! jammer genoeg!
maar al te zeer! questa e ~ pitt bello di
quello, di t is veel mooier dan dati ......, sarebbe. ehe ... , het ware te vee I veriangd
dat ....
troscla, f looikuiI; zie ook: stroscia.
trota, I SJ fore1.
trottare, vi draven; ,fig & F op een drafje
loopen; (prov) il bisogno la ~ la vecchia,
nood leert bidden.
trottata, f het draven; lare una "', een
eindje draven, een draf maken.
trottatore, m ~triee, f draver; draafster.
trotto, m draf; snelle loop; ~ dell' asino. een
goede maar slechts kort durende zaak;
......, aU' inglese. Engelsehe, lichte draf;
andare di ~, draven; andare di buon ~,
hard loopen; 0 di ~ 0 di rimbalzo, op de
eene of andere manier.
trottola, I tol (speelgoed).
trottolare, vi draaien als een tol; ronddrentelen; rondhuppe1en.
trottoIino, m ~oIina, f tolletje; Icvendig,
vlug loopend kind.
[dra£.
trottone, I avv in draf; II sost m lang,
trova'bile, agg vindbaar, te vinden.
trovamento, m het vinden, ontdekken; opsporing; ontdekking.
trovare, I vt vinden, terugvinden; opsporen;
halen; uitvinden, ontdekken; van meening zijn, vinden; aantreffen, ontmoeten;
betrappen; treffen, raken (schot); va' e
trovami quel libro, ga da t boek eens voor
mij halen; trovo che ... , ik vind daL..; 10
trovo cattivo, ik vind het slecht; ~ qd in
qualehe luogo. iem. ergens overvallen, betrappen; andare a ~ qd, iem. gaan bezoeken; (prov) chi cerca trova, wie zQ2kt,
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zal vinden; II -rsi, vr zich bevindE'n.
trovata, I gelukkige vondst; goede inval;
uitvinding; verzinsel.
trovatello, m vondeling.
trovato, m zie t1'ovata; vinding; voorwendsel.
trovatore, m vinder; III troubadour, minstreel, Provenoaalsch minnezanger.
trovere, trovero, m Noord-Fransch dichter
in de Middeleeuwcn.
trozza, I $ rak (touw).
truccare, I lIt den bal van de tegenpartij
door den zijnen wegspelen; lig foppen,
om den tuin leidE'n; II ""1'si, VI' zich (voor
't tooneel) verkkeden, zich grimeeren,
vermommcn.
trucco, m soort biljartspel; soort balspel;
F goede winst; lar un buon -, een zacht
winstje maken.
truccone, m huwelijksmakelaar; bedrieger,
oplichter.
truce, agg trucemente, avv wild, woest,
wreed, grimmig; bloedig.
tru'cla, f groote armoede, diepe ellendc.
trucldare, vi wrecdaardig vennoorden, ombrer.gen.
trucldatore, m -trice, f wreede moordenaar;
moordenares.
tru'clo, agg F zeer arm, in lompen sehuld.
truclolare, vi tot spaanders hakken, schayen; in kleine stukjes snijden, knippen.
tru'clolo, m krul, spaander; flard; splinter;
trucioli PI houtkrullen.
trucolento, agg wild, gruwzaam, afgrijselijk;
stormachtig, onstuimig (zee).
truffa, I bedrog; oplichterij, afzettE'rij.
Truffaldlno, m Hansworst.
truffare, vi bedriegen, oplichten, afzetten.
truffatore, m -trice, I bedrieger, afzeiter,
oplichter; oster.
trufferla, I afzetterij, oplichterij; bedriegerij.
trurolarsl, vr zich rondwentelen (in 't slijk).
trullerla, I domheid; dom gezegd~.
trullo, zie /irullo & cilruUo.
truogolo, m zie trogolo.
truppa, f troep, schaar; hoop; truppe, pi X
troepen.
tru'tlna, f beugE'1 v. balans.
tu, pron pres jij, je, gij, u; tu sei, je bent;
ate, aan jouw, aan u; di Ie, van jou, van U;
dar del ""', met jij en jou aanspreken,
tutoyeeren; zeer vertrouwelijk zijn; stare
a tu per lu con qd, het antwoord niet
schuldig blijwn; zich nie,s latcn zeggen
cloor iem.
tuba, f III krijgstrompE't (der oude Rom.);
Jo basbazuin, tuba; episch gedicht; F
hooge hoed, kachelpijp; - acustica, oortrompet, gehoorbuis.
tubare, vi kirren (v. duiven).
tubercolare, agg knobbelig;
tuberculeus;
lisi ,...",
tuberculose.
tubercolo, m
knobbel; tuberkcl.
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tubercoli'lsl, I
tuberculosc.
tubercoloso, I agg tuberculeus, teringachtig;
II sost m tuberculoselijder, teringlijder.
tu'bero, m knol, wortelknol.
tuberosa, I ~ tuberoos.
tuberoslta, I knobbel, bult, uitwas, opzwelling.
tuberoso, I agg knolvormig, knol-.
tubetto, tubettlno, m buisje.
tubo, m buis; pijp; lubi del gas, pi gasbuizen;
lubi di piombo, PI looden pijpen, buizen.
tubolare, tubulare, agg buisvormig.
tuboloso, agg met bui1.en; buisvormig.
tubulatura, I buisleiding, buizenstelsel.
Tucl'dlde, m III Thucydides.
tufa'ceo, agg tufsteenachtig, tuf-.
tufarsl, vr ·jneengehurkt, achter een dekking zitten, zich bukken.
tufato, agg laag gelegen, warm en bedompt.
tuffamento, m onderdompeling.
tuffare, I vi in-, onderdompelen; II ,...",si, vr
duiken, onderduiken; lig ondergaan (de
zon); zich geheel verdiepen (in de studie).
tuffata, I onderdompeling; onderduiking.
. tu'ffete, Esc/<"m pIons, plomp.
tuffetto, m 3t kleine duiker, dodaars.
tuffo, I agg in-, ondergedompeld; II sost m
het duiken, onderduiken; duiksprong; "'-'
d'acqua, plotselinge stortregen; dare un
,..." nella sciocco, een dwaasheid begaan;
dare un ,..." a qd, iem. even onderdompelen;
lare un "'-', duiken, een duiksprong doen;
lig & F slecht uitvallen;ilsanguelaun-a
qd, het bloed stijgt iem. plotseling naar
't hoofd.
tuffollno, tu'ffolo, m 3t duiker, duikerecnd.
tufo, m tuf, tufsteen.
tufoso, agg tufachtig, tuf-.
tuga, I $ dekhut, dekkajuit.
tugu'rlo, m ellendige hilt, krot.
tul'sslmo, agg (Scherz) geheel de uwe.
Tule, m Thule.
tullpano, m ~ tulp.
tulle, m tule (stof).
tumefare, I vi doen zwellen; II -rsi, vr opzwellen.
tumeratto, agg gezwollen, opgezwollen.
tumefazlone, I
zwelling, opzwelling. .
tumldezza, I gezwollenheid; zwelling; "'-' d~
slile, gezwollenheid van stijl.
tu'mldo, agg
gezwollen; fig opgeblazen,
trotsch.
tumore, m
gezwel; lig opgeblazenheid,
trotschheid.
tumeretto, m klein gezwel; buil, puist.
tumulare, I vt begraven, ter aarde bestellen;
II agg graf-; pietra (of lapide) "'-', grafsteen.
tumulazione, m teraardebestelling.
tu'mulo, m grafheuvel, graf.
tumulto, m tumult, oproer; geraas, opschudding; rurnoer, gewoel; ,.., delle passioni,
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geweld der hartstochten; nasa un ,..." er
den; buiten zichzelf geraken; a queUe
breekt een opstand uit.
parole si turbo lorte, bij deze woorden
tumultuante, I agg rumoerig; oproerig; II
werd hij zeer onthutst, ontdaan; il cielo
sost m lawaaischopper; oprof'rmaker.
si turba, df' lucht bf'trekt; il mare si turba,
tumultuare, vi geraas, opschudding, tumult
de zee wordt woelig; 10 stomaco mi si
maken; oproer maken.
turba, mijn maag begint te werken, ik
tumultua'rio, agg oproerig, onrustig, ruword onpasseJijk; il viso si turba, het gcmoerig, stormachtig; esercito ,..." in haast
laat betrekt, wordt bewolkt.
bijeengeraapt leger.
turbativo, agg storend.
tumultuosamente, avv tumultuoso, agg
turbato, p pass (v. turbare) & agg gestoord;
stormachtig, rumoerig; oproerig; grida
onthutst, ontdaan, beangst, onrustig, optumultuose, pi stormachtige kreten.
gewonden; mar ,.." stormachtige, woelige
tu'nica, I tunica (cinderkleed v. d. Rom. en
zee.
v. geestelijken); X tuniek; (Anat) & ~ turbatore, m ,...,trice, I rustverstoorder, opvlies; omhulsel.
roermaker; spelbreker; oster.
tunicato, I agg met de tunica bekleed; ~ turbazione, I zie turbamento; vooral: vcrgerokt; II (50S!) tunicati, PI slijmdiertjes.
storing der maag.
Tu'nisl, I Tunis (stad).
turblna, I ~ turbine, schroefrad.
Tuni'sla, I Tunis (land).
turblnare, I vt ronddraaien; II vi & ,...,rsi, VT
tunlslno, I agg Tunisisch; II T,..." m Tunironddwarrelcn; ronddraaien.
sier.
turblnato, agg tolvormig, spiraalvormig gctunnel, m tunnel.
wonden (als slakkenhuisjes).
tunsteno, m tungsteen.
tu'rblne, m wervelstorm; dwarre1wind; toltuo, (I: tua; PI: tuoi, tui, tue, P tlla) pron poss [ horenslak; wentEltrap (soort zeeslak); un
I agg uw, jouw; la tua casa, uw huis; II
,..., di genie, een golvende, dooreenwarresostmhet, de uwe; il mio e il~, het mijne
lende volksmenigte; i turbini del mondo,
en het uwe; qui non c' e~, hier is niets van
PI de stormen des levens.
't uwe; i tuoi, pi de uwen; ne larai qual- turblnlo, m gedwarrel; warrelende stofcheduna delle tue, ge zult WEer cen van uw
wolk; storm; oproer der elementen; gedomheden, uw streken uithalen; non sto
woel (df'r menigte); il ,....., della battaglia,
dalla tua, ik ben niet van uw partij, sta
het strijdgewoel.
niet aan u\,;e zijde.
turblnosamente, avv turbinoso, agg opwarrctuono, m dond r; 0 bliksem; fig groot gelend; stormachtig, onstuimig; il ,....., fraraas, gedonder; ~ dei cannoni, kanongestuono deUe grandi citta, het oorverdoobulder; voce di ~, donderendc stem.
vende, zinvcrwarrende geraas der groote
tuorlo, m zie torlo.
steden.
tura, I dam, sperdam.
0 turbo, m wervelstorm.
tura'cciolo, m stop, kurk; tap (v. vaten). turbolento, agg woelig, ontstuimig, oproeturamento, m het dichtstoppen, toekurken.
rig; il popolo ,.." het opgewonden, opturare, vt toestoppen, dichtstoppen, kurken;
roerige volk; tempi turbolenti, PI onrustige,
--- altrui la bocca, iem. den mond stoppen;
woelige tijden; zie ook torbido.
~ un liumieello, een waterloopje verstop- turbolenza, I oproerige beweging (onder het
pen; ---rsi la baeca, halsstarrig, minachvolk); woeling; opgewondenheid, innertend zwijgen; ~rsi il naso, den neus toelijke onrust; ~ del tempo, onstuimigheicl
houden, dichtknijpen; ho il nasa turato,
v. h. weer; si temono delle turbolenze, men
ik heb cen verstopten neus; .-..rsi Ie
vrpest voor onlusten.
orecchie, de ooren dichtstoppen; lig niet Turca, I Turkin. Turkoche.
willen hooren, zich doof houden.
turcasso, m pijlkok r; foe draa!.
turata, I het dichtstoppen; bekleeding, af- turchegglare, vi Turksche gewoonten ('n
schutting met doek 01 zeilen.
zed. n volgen, naapen; Turkschgezind zijn.
turba, I menigte, schare; zwcrm; la ,....." de turchesco, agg > Turksch.
groote hoop; het gepeupe!.
turchetto, m ~ Turksche cluif.
turba'blle, agg licht 1e storen, te verwarren. Turchla, I Turkije.
turbamento, m storing, stoornis, vcrwarring; turchlna, I turkoois (edelsteen).
onrusi.
turchlnetto, I agg licht turkooisblauw; II
turbante, m tulband.
sost m blauwsel; ~ blauwkeeltje.
turbare, I vt vertroebe1en, "erstoren, in turchlno, I agg donkerazuur; donkerblauw;
wanorde, verwarring brengen; ,....., gli
II sost m donkerhemelsblauw; larne di
animi, de gemoedercn verontrusten;
queUe turchine, zeer domme streken uitquella notizia 10 tllrbO forte, dit bericht verhalen.
ontrustte, beangstigcle hem zeer; II ~rsi, tUrcimanno, m tolk, dragoman (bij de Porte).
vr ontrocrd, vcrontrust, bcangstigd wor- turco, I agg Turksch; aUa turca, op xijn
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Turksch; II sost m Turk; Turksche taal;
parlare ,..." een onverstaanbare taal
Tureomanno, m Tnrkoman.
[spreken.
turf, m renbaan; paardensport.
turgenza, I
zwelJing, opzwelJing.
turgeseente, agg
opgezwollen.
turgescenza, I zwelling.
turgldezza, I opgezwollenheid; ~ het op·
zwellen v. bladknoppen; lig opgeblazenheid; gezwollenheid (v. stijl).
tu'rgldo, agg opg3zwoIlen; lig opgeblazen,
trotsch; F gezwollen (stijl).
turgore, m
zW_'lling; gezw,i; ~ zwelling
v. klloppcn & voor het uitbotten.
Turgovla, I Thurgau.
turlfera'rlo, m RK wierookvatdrager,
-zwaaier.
Turl'ngla, I Thuringen.
turl'nglo, I agg Thuringsch; II sost m Thuringer.
turlone, m t. wortelknop, wortelsprui t.
turlsmo, m toerisme.
turlsta, m (PI: ~sti) toprist.
turl'stleo, agg toeristen-.
turluril, m dom, onnoozel mensch.
turma, f III ruiterbende; zwerm, Oldelooze
bende, hoop; a (of in) turme, bij hoopen.
turmaIlno, m toermalijn.
turno, m kringloop; omloop; gang; volgorde,
toerbeurt, beurt; medico di ~, dienstdoende arts; lanno a ~, zij lossen elkaar
regelmatig af, werken elk op hun beurt;
a ,...." elk op zijn benrt, in onderlinge aflossing; per,...., di iserizione, in volgorde
van inschrijving.
turo, m stop, kurk.
turpe, agg turpemente, avv laag, verachtelijk,
schandeJijk, gemeen; uomo turpe, gemcen,
liederlijk man.
turpezza, I gemeenheid, laagheid; schandclijkheid; gemeen, liederlijk gedrag.
turpiIoqulo, m gemeene, vuile, onkiesche
ui tdrukking.
turpltu'dlne, I gemeenheid, sehaamteloosheid.
turrl'bolo, m RK wierookvat; menar attorno
il ,...." overal met het wierookvat zwaaien;
niet karig zijn met zijn lof.
turrito, agg met (veel) torens voorzien.
Tu'sculo, m Tuseulum.
.tutela, f voogdij(sehap); bescherming, hoede;
aceettare la ~ d'un orlano, de voogdij van
een wees op zieh nemen.
·.tutelare, I vt onder zijn voogdij, hoe de hebben; beschermen, verdedigen; voglio tutelarmi, ik wi! mij verdedigen, weren; II agg
besehermend, bescherm-; t'1 voogdij-;
Dei. tutelari, pI beschermgoden.
1utora, tutrlce, f voogdes.
1utore, m voogd; leistok (v. planten).
1utorlo, agg t'1 van den voogd, voogdij-.
tuttavla, avv nochtans, evenwel, echter,
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niettemin; nog; nOlI
bella, ~
assai
piacente, zij is niet mooi, niettemin behaagt zij buitengewoon; ~ ehe .•. , telkens
wanneer ... ; zoo dikwijls als ....
tuttavolta, avv zie tultavia.
tuttesalle, m indecl allesweter, betweter.
tutto, I agg ai, geheel, gansch; ~ l'esercito,
het geheele leger; tutti gli uomini sono
mortali, aIle menschen zijn sterfelijk; ha
conmmato ~ il patrimonio, hij heeft zijn
geheclc vermogen verteeld; con tutta la
sua ricch ezza, eun imbecile, ondanks al zijn
rijkdom is hij een ezel; II sost m het geheel,
aIles; tutti, tuite, pi allen; iedereen; 0 ~ 0
nulla, aJles of niets; essere it ~, de eerste,
de voornaamste, de ziel (v. iets) zijn;
11' erano tutti e cinque, zij waren er alle vijf;
,...., quanto, zooveel als cr maar is, zoo veel
mogeJijk; geheel; v' erano tutti quanti, zij
waren er allen; die er zijn konden waren
er; III in samenstellingen: tuft' aUra, I
geheel and, r3, verschillend; 2 integendeel,
volstrekt niet; ~ di, ~ il giorno, voortdurend, zonder ophouden; tutt' intero,
gehed en al; zonder eenigen aftrek; ~ che,
ofschoon, hoewel; con ~ ehe, niettemin;
con ~ cia (questo), niettemin, met dit al;
del~, geheel en al; in ~ e per ~, gehed
en aI, in elk opzicht; per ~ (da per """),
overal; ,...., a (of in) un tempo, plotseling,
eensklaps.
tuttoche, cong ofschoon, hoewd.
tuttodi, avv voortdurend, zonder ophouden.
tuttora, aVII nog aJtijd, nog steeds.
tu'zla, f ovengalmei, zinkkalk; zinkoxyd.

u.
u (spreek uit: oe), m u.
® u', avv waar.
ubbla, I ang~tige verbeelding; bijgeloof;
bijgeloovige vrees; vooroordeel, tegenzin,
afkeer.
ubbldlente, agg gehoorzaam, gewillig.
ubbldlenza, f gehoorzaamheid, onderdanigheid; RK regel; gebod, voorsehrift; gezag;
lare I' ,...." gehoorzamen; zieh voegen, onderwerpen .
ubbldlre, I vt gehoorzamcn; naleven, opvolgen (wetten); II vi gehoorzaam zijn;
,...., ai genitori, zijn ouders gehoorzamen;
comandi chi pua e ubbidisca chi deve, de
een beveelt en de andere moet gehoorzamen.
ubbloso, agg bijgeloovig bang, angstig.
uberta, f vruchtbaarheid (v. d. bodem); fig
overvloed, rijkdom.
Uberto, m Hubertus, Hubert.
ubertoslta, f vruchtbaarheid.
ubertoso, agg vruchtbaar, rijkelijk.
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ubleazlone, t Jigging; plaatsbepaling.
ublqulta, f alomtegenwoordigheid (Gods).
ubrlaeare, I vt dronken maken; fig het hoofd
op hoI maken; II ""'rsi, vr zich bedrinken.
ubriaehezza, f dronkenschap.
ubrlaeo, I agg dronken, beschonken; II sost
m dronkaard.
ubrlaeone, m groote dronkaard, zuiplap.
uecella, f vogelwijfje.
ueeella'blle, agg licht te bedotten; onnoozel.
ueeena'eelo, m leelijke vogel; jig domkop,
lummel, sukkel.
ueeellagione, f vogelvangst; de gevangen
vogels; fig verlokking.
ueeella'ia, f > hoop (doode) vogels; zwerm
vogels; fig gesnater, gebabbel.
ueeellame, m gevogelte.
ueeellare, I vi vogels vangen, op de vogelvangst gaan; fig najagen, streven, haken
naar; zie pispola; II vt foppen, beetnemen,
voor den gek houden; III sost m vinkenbaan; Iijsterbaan.
ueeellatore, m vogelaar; jachtvalk; fig najager van eerepof>ten &.
•
ueeellatura, f vogelvangst; seizoen daarvoor;
fig beetnemerij, fop perij.
ueeelletto, m vogeltje.
ueeelliera, f groote vogelkooi, voL ere.
ueeelllno, m vogeltje; zie canzone.
ueeeno, m vogel; fig onnoozek hals, lurnrnel;
~ di malaugurio, ongeluksbode; un mazzo
d'uccelli, een rist (doode) vogels;,..., mosca
kolibri; ,...., del paradiso, paradijsvogel;
~ di passo, trekvogel; ,...., di rapina, roofvogel; l' ,...., di San Luca, (Scherz) de vogel
van St. Lucas: de os; ~ statino, standvogel; a vol d' ,..." in vogelvlucht; (prov)
ogni ,...., conosce il grano, iedereen weet wd
wat lekker is; emeglio essere,...., di bosco ehe
~ di gabbia, vrijheid gaat bovenal; zie
ook frasca, nido.
u(cellone, m groote vog,l; fig groote sukkel.
ueehlello, m zie occhiello.
ueel'dere, I vt dooden, ombrengen; fig onderdrukken, uitroeien; laten sterven (planten); II """rsi, vr zich het leven benernen.
uccldltore, m dooder, slachter.
u'eclo, I achtervoegsel, dat een verslechterende en tevens verkleinende beteekenis
heeft; II agg slecht.
ueelslone, t het dooden, ombrengen, moord,
slachting.
ueelso, I p pass (v. uccidere) & agg gedood,
omgebracht; II sost m gedoode, doode.
ucel80re, m moordenaar, ombrenger.
Ucra'nla, f Ukraine.
udl'blle, agg hoorbaar.
udlenza, f het hooren; verhoor; audientie,
gehoor, ontvangst; de toehoorders, het
auditorium; non mi da ,..." hij hoort mij
niet aan; in ,.., di, in 't bijzijn van.
udlre, I vI & assai hooren, luisteren, aanhoo-

uggia

ren; fig vernemen; verhooren (een gebed);
bijwonen (lessen); ~ messa, de mis hooren; non ne voler ,..." er niets van willen
hooren, weten; II sost m het gehoor.
udita, f het hooren; per ~, van hooren zeggen.
udltlvo, agg gehoor-; meato "'-', gehoorgang.
udlto, I m gehoor (zintuig); II p pass van
udire.
udltore, til hoorder, toehoorder; 1'1 auditeuL
udltbrlo, I til de toehoorders, aUdltorium; II
agg gehoor-; nervi uditori, pi gehoorzenuwen; pazitnza uditoria, geduld om toe te
luisteren.
udizione, t het hooren; verhoor; "'-' dei testimoni, getuigenverhoor.
ufflciale, I m ~ officier (ook in een ridderorde); beambte, ambtenaar?,..., della posta,
postbeambte; ,...., di Stato, nJksarnbtenaar;
II agg ambtelijk, officieel; decreta ,..." regeeringsbesluit.
umciaUta, f officierskorps, arnbtenaarskorps.
uffie!almente, avv ambtelijk, officieel.
umclare, vt RK de mis Ie zen; de godsdienstoefening houden; (bureaustijI} berichten;
bEficht en raad gf.ven; in behandeling
nem.,n.
utfleiatore, m RK celebrant, de priester die
de mis leest.
uffl'clo, m ambt, dienst; arnbtsplicht; beroep; taak; dienst; (ambte~lJk)bureau;
godsdienstoefening, mis; u/f<c<, pi staatsbetrekkingen, betrekkingen bij een openbare instelling; gli U /fici, pi voormalige
Staatskanselerij te Florence, thans: schilderijenmuseum; gli Uffici della Camera,
de afdcelingen van de Karner; I',..., di
maestro, het beroep van onderwijzer;
Santo U~, de Inquisitie; gli ujfici sono
chiusi, de (alle) bureaux zijn gesloten; interporre i suoi buoni uljici, zijne diensten
aanbieden; prendere troppi ujfici, te veel
op zijn schouderf> llemen; d' ,...." van
ambtswege.
ufflelosamente, avv uffieloso, agg I gedienstig, bereidwillig; 2 officieus, halfambteIijk; bugia utticiosa, leugentje om bestwil.
ufflzlale, m zie utliciale.
ufflzlare, vt zie ujjiciare.
ufflzloso, agg zie ufjicioso.
ufflzlublo, m RK boek met morgengebeden
ter eere van de H. Maagd.
ufo, in: a ,..." voor niets, op andErmans kosten; lavorare a ,..." voor niets werken.
u'ggla, f gebrek aan zonlicht (voor planten),
schaduwrijke plaats, ontst<ernming, kwade
luim; una persona dell' ~, F een zeer onbeduidend persoon; aver Ie ugge, slecht geluimd zijn; per passar I' ,...." om den slechten luim te verdrijven; prenderc in ,...." niet
meer mogen Hjden, een afkeer krijgen van.
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uggiolare, vi janken, huilEh (v. honden).
uggiolio, m aanhoudend gejank, gehuil.
uggioso, agg onrustig; ontstcmd; onaangenaam, onuitstaanbaar, gehaat.
uggire, I vt te vee! schaduw geven (aan df'
planten)j fig vervel~n, tot last zijn, (iem.)
tegenstaanj II """rsi, vr zich vervelen,
slecht geluimd, ontstemd zijn, beu zijn
vanj mi son uggito a sta'Y qui, ik heb cr
genoeg van om bier te staan, t.o blijven.
ugna, f nagel (v. dieren).
ugnare, vt schuin afzagen, schuin afsnijdcn.
ugnatura, f schuine snede, schuin afgezaagd
stuk hout.
ugnella, f hoornuitwas, wrat (aan paardebeen).
u'gnere, vt zie ungere.
ugnetto, m ciseleerstaal (v. goudsmcdcn).
ugnillo, agg cavallo ,...." mager, zwakbeenig
paanl.
u 'go la, f huigj toccare l' ,...." de keel streelen,
goed smakEn; non toccar i' ,...." niet gcnoeg
zijn (eten en drinkEn).
Ugoniltto, m ij) Hugenoot.
uguagliamento, m gelijkmaking, ycl'dfening.
uguagllanza, f gelijkhdd.
uguagHare, I 1't gelijkmaken, gelijkstcllcnj
,...., qd, op iem. gelijken, gelijk met iem.
staanj II vi gelijk zijn; III ""rsi, vr zich
gelijkstellen, zich ve'gelijken.
uguale, I agg gelijk, gelijkvol'mig, gelijkmatig, vlak, effen, zichzelf gelijkblijvend
(karakter); mota, movimento ,...." gelljkmatige beweging; essere ,...., a se stesso,
zich zelf gelijk blijven, altijd even vricndelijk, welgemocd zijnj II sost m & f gelijke.
ugualita, f gelijkheid, gelijkvormigheid; gc·
lijkmatigheid.
ugualmente, avv gelijk, gelijkmatig.
uistiti, m ~. zijdeaapje.
uh! uitroep van schrik, pijn, vE'rbazing:
ukase, m indecl oekase'.
[o! ail od!
ulano, m ~ ulaan, bnsier.
u'lcera, u'lcere, f zweel'.
ulceramento, m verzwering, het zweren.
ulcerare, I vt doen zweren, aan 't zweren
brengenj fig verbitterenj II --rsi, vr
zwel'en.
ulcerativo, agg verzwerings-.
ulcerato, p pass (v. ulcerare) & agg zwerend,
ettel'end.
ulcerazione, f verzwering, zweer.
ulceroso, agg zwerend, met zweren bedekt.
ulema, m (Pi: -mil oeJcrna, oelarna.
uli'glne, t natuurlijke vochtigheid van den
bodero.
ullginoso, agg vochtig (aardbodem).
Ulisse, m Ylysses, Ody~seus.
ullva, f ~ olijfj 500ft ciseleerbdtel; knoop in
olijfvorm (als versiering), pel5knoop.
ITALlAANscH.
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uliva'ggine, 1n It wildp olijfboom.
ullvale, ulivare, agg olijfvormig.
ullvastrello, m ~ smalbladige olijfwilg.
ulivastro, I m ~ wilde olijfboomj II agg olijfgroen, olijfvormig.
ulivato, agg md olijfboomen be-plant.
ullveta, f ullveto, m olijfboschje, olijventuin.
ulivigno, agg olijfkleurig.
ulivo, m ~ olijfboom; olijftak; domenica'
dell' ,...." Palmzondag.
ulna, f (Anat) ellepijp.
ulterlore, agg ulterionnente, avv aan gene
zijde, aan de overzijde gelegen, venier,
later, naderhand, nakomend.
ultlmamente, avv ein(\elijk, ten slotte; on·
langs, kort gelcden.
u\timare, vt ten dnde brcngen, voltooien.
ultimatum, m ultimatum.
ultimazione, f voltooiing, beeindiging, einde.
ultiml'ssimo, agg allerlaatst(e).
u'ltimo,1 agg laatst, uiterst, laagst; I' "" gioY.
no, i'ultima ora, het laatstc uurtje, stcrvensuur; I'ultima volta, de laatste maal,
keel; Homo dell' ultima feccia, man uit de
laagste yolksklasse; II sost m toppunt,
hoogste graadj /' ,...." del' laatst<. de maand;
all' ,...." da ,...." eindelijk, ten laatste, ten
slotte.
ultimogenito, m laatstgebor'ne.
@ ulto, agg gewrokcn.
@ ultore. m -trice, f wreker, wreekster.
ultra, avv t'r over, cr over heen; esser at nolt
plus ,...." aan ele uitcrste grens gekomen
zijn, niet verder kunnen.
ultra-, zie oltre-.
u\tramontano, agg zie oltramontano.
ultravloletto, agg ultra-violet.
ultroneamente, avv ultroneo, agl? vrijwillig,
uit eigen beweging.
uldare, vi huilen, klagend schreeuwen
(nachtvogels).
ululato, u'lulo, m gehuil, klagend ge·
schrecuw (v. nachtvogels).
ulva, f ~ I mattcnbies, 2 zeesla (wier).
umanamente, avv menschelijk, vl'iendelijk;
,...., possibile, zooveel in's menschen vermogen is.
umanare, I vt mensch doen worden; II
,....,rsi, vr mensch worden, de menschelijke natuur aannfmen; fig met menschcn
leeren omgaan.
umanazione, f menschwording.
umane'slmo, umanlsmo, m humanisme.
umanista, m (Pi: ,....,sti) humanist (kenner,
beoefEnaar del' klassieke letteren).
umanita, f menschheid, menschdomj menschelijke natuur, menschelijkheid; menschenliefde, humaniteit, vriendelijkheid;
stu die del' klassi{',ke letteren, hum ani ora.
umanita'rio, I agg rnenschlievend; II sost mmenschenvriend.
umanlzzare, I vt menschelijk, tot mensch
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maken, beschavcn, handelbaar nlaken; II
~rsi, VI' mensch worden, de kinderschoenen ontwassen, beschaafder worden.
umano, agg menschelijk, m~nschlievend,
vriendelijkj lettere umane, pi klassieke
letteren, humaniora.
umbella, 1 ~ bloemscherm.
umbelli'f~ro, I agg ~ schermdragendj II
(sost m) umbellileri, PI schcrmbloemen.
U.nberto, m Humbert.
umbilicale, agg navel-.
umbilicato, agg navelvormig.
umbilico, m (Anai) & ~ navel; ~ dt Venere,
~ waternavel.
U'mbria, 1 Umbrie; terra d'~, ombcraarde
(verfstof).
umerale, m RK htlm~raal, schollderdoek.
umettamento, m bevochtiging, 't opweeken.
umettare, vt bcvochtigen, "at maken, verfrisschen, opweeken.
umettatlvo, agg bevochtigend, verfrisschend.
umettazione, m bevochtiging, veririssching.
umidezza, umidita, 1 vochtigheid.
umidi'ccio, agg een weinig vochtig, nattig.
u'mido, I agg vochtig, nat; II sost m vochtigheid, natheidj umidi, pt ingcmaaktc spijzen; pallo in~, kippenregout; stare all' ~,
op cen vochtige plaats bewaard worden,
staan.
u'mile, umile, I agg laag bij den grond; lig
laag, nederig, ootmoedig, bescheiden, eenvoudig; stile ~, ecnvolldigc, onopgesmukte stijl; vesti umili, pi eenvoudige,
schamele kleeren; II sos! m ecnvoudige,
ootmoedige, deemoedigc.
umiliamento, m vernedcring.
umiliante, agg vernederend, krenkend.
umiliare, I vt vernederen; verootmoedigen;
den hoogmoed fnuikcn; ~ una supplica a
ttn principe, een verzoekschrift ootmoedig
aan een vorst aanbieden; II ~rsi, vr zich
verne deren, verootmoedigen; ~rsi a qd,
zich voor iem. buigen.
umiliazione,/ verne dering, vrrootmoediging.
umilmente, avv nederig, ootmoedig; bescheiden; schamel; gering; vive ~, hij leeft in
be krompen omstancligheden.
umilta, 1 ootmoed; nederigheid, bescheidenumo, m humus.
[heid.
umor, m humor.
umore, m vocht, lichaamsvocht, lichaamssap; plantensap; lust, neiging; gemoedsgesteldheid, Illim, humeur; humor, geestige scherts; non aveva ~ di lasciarsi canzonm'e, hij had geen lust om zich te laten
hespottcn; conoscere I' ~ della bestia, den
nard van 't beestje kennen; essere di
buono ~, goed gehumeurd zijn; non essere
d' ~, niet \"an zins zijn, geen lust hebben.
umorismo, m humor.
umorista, m (Pi: ,.....,sti) humorist, geestig
schrijver.

unguento

umori'stlcO, agg 1l11Inoristisch, luimig.
umoroso, agg vol slechte, bedorven sappcn
scrofllieus.
un, una, zie uno.
una'nime, agg unanimemente, avv censtemmig; eenparig.
unanimita, f eenstemmigheid, eenparigheid;
a ~ di voti, met algemeene stemmen.
unciale, agg zie onciale.
uncinare, vt met een haak pakkcn, grijpen,
vasthaken; pakken; wegrukken; lig rooven.
uncinato, a·gg haakvormig omgebogen,
krom.
uncinello, nt haakje.
unci netto, m haakje; haakpennetje, haaknaald; lavorare aU' .-J, haken, haakwerk
maken.
uncino, m haak; gelegenheid; voorwendsel;
mani a ~, diefachtige handen,lange vingers; attaccar /' ~, een voorwendsel, uitvi uch t vinden.
uncinuto, agg zie uncinata; lig hcbzuchtig,
diefzuchtig.
undecimo, undicesimo, Hum (& sost ntl elfde
u'ndici, agg elf.
[(leel).
ungaresca, 1 Hongaarsch buis.
unga'rico, agg Hongaarsch.
u'ngere, vt zalven, oIH!n, smeren, insmeren
(met olie, vet, pommade); inwrijven (een
lichaamsdeel); ~ /' arrosto, het gebraad
bcdruipen met boter 01 vet; ~ il dente
(i! grilo), (Scherz) goed eten, smullen; . - J
in re, tot koning zal ven; ,..., Ie ruole, de
wiclen smeren; ~ it vestito, vetvlckken op
de kleeren maken; non 10 toccare perche
unge, raak het niet aan, je zult het vet
maken; zie carTucola.
ungherese, I agg Hongaarsch; II U~, m
Hongaar.
Ungherla, 1 Hongarije.
u'nghero, agg Hongaarsch.
u'nghia, 1 nagel; klauw, poot (v. vogels);
hocf; klauw (van koevoet); breekijzer;
boksvoet; fig & F kleinigheid, weinigje;
~ cavallina, ~ kl'Oin hoefblad; ~ incarnita, in 't vleesch gegroeicle nagel; taglio a
,...." tandvormige uitsnijding voor een
houtvcrbinding; avere tTa l' unghie, in zijn
klauwen, in zijn macht hebben; n01~ ci
carre un' ~, het scheclt geen nagelbreedte.
unghiata, 1 krab, slag met klauw oj poot;
krabwonde, schram; insnijding am den
nagel in te zetten (bv. v. e. zakmes).
unghiato, agg met nagels, klauwen voorzien.
unghiella, ! zie ugnetla; koude, ongevoeligheid in de vingertoppen.
unghlone, nt klauw.
unghiuto, agg zie unghiato.
unguentare, vt zalven, met zalf, pommade
inwrijven.
un,uento, m zalf, pommadcj ,..., da cancheri!

unibile
inhalig mensch; avere ,...., ad ogni piaga,
overal raad op weten.
unl'blle, agg vereenigbaar.
unlcamente, avv aileen, slechts; uitsluitend.
unicl'ssimo, agg eenig en aileen.
u'nico, agg eenig; hoogst; buitengewoon, ongeloofelijk; fig hoogst ongeloofelijk, onmogeliik; ko questa unica copia, ik heb
slechts dit eene exemplaar; coil' - stipendio non sicampa, met de bezoldiging aileen
komt men niet rond; ed' un ignoranza unica,
hij is ongeloofeliik onwetend.
unicorno, m (Mit) eenhoorn.
unlente, p pres van unire.
uniflcare, vt vereenigen, tot een gchee1 maken, versmelten.
unificazione, f vereeniging, versmelting tot
Mn geheel; gelijkmaking.
uniformare, I vt eenvormig maken; II ~rsi,
vr zich riehten naar, zich schikken naar.
uniforme, I agE? eenvormig, gelijkvormig,
overeenstemmend; II sost m uniform,
dienstkleeding.
uniformemente, avv op gelijke wijzc, ovrreenkomstig.
uniformitll, f eenvormighcid, gelijkvormigheid; gelijkheid.
unigereD, agg gelijksoortig, van dcnzelfden
aard.
unigenito, m eenige zoon, eenig kind; ceniggeboren zoon (Gods).
unione, m vereeniging, samenvoeging; verbond, bond, unie; fig epndracht, eensgezindheid; echt; I' - fa fa !orza, ecndracht
maakt macht.
unionlsta, m (PI: ~sti) unionist.
uni'paro, agg .!o. sleehts een jong tegelijk ter
wereld brengend.
unipetalo, agg ~ met een bloemblad.
un ire, I vt verbinden, samenvoegen, tot <S<Sn
geheel maken, vereenigen; aaneenvoegen;
tot clkaar brengen; la sventura 1tnisce gli
animi, het ongeluk brengt de gemoedert'n
tot elkaar; II -Ysi, VY zich verbinden, vereenigen; een verbond sluiten; -rsi in
matrimonio, een echtverbintenis aangaan.
unisessuale, agg ~ eenslachtig.
uni'sono, 1m eenstemmigheid, overeenstcmming; all' '""', eenstemmig; geJijkgestemd;
gelijkgezind; l' dezelfde noten zingend; II
agg eenstemmig; l' gelijkluidend, in denzelfden toon.
unltil, f eenheid.
unitamente, ami tezamcn, met eJkander;
tegelijkertijd.
unita'rio, ] agg naar eenheid strevencl; cenheids-; II sost m unitarier, die skebts een
pcrsoon in God erkent.
unltezza, f eenhcid; geJijkvormig-, gelijkmatigheid (van stijl).
unitivo, agg vereenigend, vcrbindend.
unito, p pass (v. unire) & agg vereenigd,

untore
verbonden; eensgezind, eendrachtig; eenvormig, gelijkvormig; glad, effen; geJijk
van kleur, eenkleurig; stile '""', geJijkmatige, vloeiende stijJ.
unitore, m vcreeniger, verzoener.
univalve, I agg eenschalig; II (sost) univalvi,
pi eenschalige schaaldicren, slakken.
universale, r-agg universeel, algemeen, al!cs
omvattend, wereJd-; conse/tso '""', algcmeene toe-, instemming; erede -.J, universeel erfgenaam; sUtfragio '""', algemeen
kksrecht; II sost m algemecne eigenschap,
algemeen bcgrip; het algemecn; de groote
menigte.
universalel!giare, tit zie universalizzare.
unlversalltil, f het geheel; de algcmeenheid;
alzijdigheid.
universalizzare, vt algemeen maken.
universalmente, avv universeel, algemeen;
alzijdig.
unlversitil, f algemecn-, gezamenJijkheid;
(van stad of provineie); universiteit,
hoogcschool; '"'" popolare, volksuniversiteit.
[school-.
universita'rio, agg univcrsiteits-, hoogeuniverso, m heelal; de geheele wcreJd.
unlvocazione, f eennamigheid.
uni'voco, agg gelijk in naam, maar verschiJlend in betcekenis.
uno, I num een; ad una voce, eenstemmig;
esservi per '""', slechts voor een persoon
tellen; II sost m cen, het cijfer een; il
centoundici si scrive con tre uni, I I I wordt
met drie eenen geschreven; III art een,
eene; un figliuolo deve ubbidire ai genitori,
pen kind moet aan zijn ouders gehoorzamen; IV pron iemand, zeker iemand;
men; mi fU delta da uno, 't werd mij door
iem. gezegd; se - e povero, als men arm
is; - ... '""', de cen ... , de ander; gli uni ...
gli altri, dezen ... , genen; I'un per I'altro,
de een voor den ander; de een met den
ander verge1eken; a - a - of a '"'" per-,
een voor een; de een na den ander; ieder
afzonderlijk; ad una, te zamen, tegelijk;
e una! e '""'! dat is nommer een! nu zal 't
komen! tuft' uno, tutt' una, aJles hetze1£c1e,
eenze1£de liedje; una delle due, een van
beide; star per '""', voor elk. instaan; geheel van deze1£de meening zijn.
untare, vt zie ungerc.
untata, f zalving, insmering; dare 1m' '"'" a
qd, iem. insmercn, inwrijven.
unto, I m za1£; smcer, vet; .euzel; macckie
d' - , pi vetvlekken; leva I' ._, F schei
toch uit met dat gelieg, die opsnijderij;
II p pass (v. ungere) & agg gezalfd, ingewreven, ingesmeerd; vcttig, smerig, met
vetvJckken.
untore, m zalver, invetter; Q;J (verondcrstelde) pestvenvekkcr in d" Middeleeuwen.

untume
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untume, m > vette zeJfstandigheid, vettigheid; smerigheid.
untuosita, I vettigheid, olieachtighcid; lig
zalvend geteem.
untuoso, agg vet, olieachtig, met vctvlekken.
fig zalvend, temerig.
unzione, I zalving; smering; zalf, smeersel;
estrema ,..." RK Laatste Oliesel; predicare
con ,..." met zalving prediken.
uomo, m (PI: uomini) mensch; mano ; echtgenoot; bediende, bode, boodschaplooper;
X soldaat; F lijkbidder; ,..., d' alfari, handelsman; buon - , goede man; ook: domkop, lummel; '"'"' buono, goed, uitstekend
man (mensch); ,..., di cattedra, professor,
leeraar; ,....... di chiesa, geestelijke; ,..., di
ciUa, stadsbewoner; ,....... di colore, kleurling; ,...., di corte, hoveling; ,....... latto, volwassen man (mensch); liglio dell' ,...." zoon
des Menschcn (Christus); i figliuoli degli
uomini, pI menschenkindcren; ,..., di
guerra (di spada), krijgsman; ,....... di leffere,
di penna, letterkundige, schrijver; ,..., di
lito, kustbewoner; ,..., di mare, zeeman; ,....,
di mezzo, $ tusschenpcrsoon, commissionnair; ,..., di mondo, man van de wereld; ,...,
nero, boeman; ook: Zwarte Piet; ,..., nuovo,
opkomeling; ,..., di paglia, strooman; ,..., di
parola, een man van zijn woord; ,..., di
rispetto, figurant; ,..., salvatico, .e.. gorilla;
,..., da sarti, kostuumpop (v. kleermakers);
,..., di scienze, geleerde; ,..., di spada e
cappa, leek (niet-geesteIijke); ,..., per ,..."
man tegen man; esercito di cinquecentomila uomini, leger van vijftigduizend man;
non siete un bambino, siete un ,..." gij zijt
geen kind meer, maar een volwassen man
(mensch); esser ,..., (of un ,...,), een man
van aanzien zijn; lars,: ,..." mensch worden
(Christus); larsi un ,..." cen volwassen,
verstandig man worden; lar /' - addosso a
qd, iem. bedreigcn, imponeeren; overweldigen; spogliare tl vecchio ,..." den ouden
mensch afleggen; voler ,'edere l' in
laccia, moed vercischen; a tutt' - , avv
uit alJe kracht, met inspanning van alle
krachten.
uopo, m noodzakelijkheid; esser d' ,-....." lar
d' ,-....." noodig, noodzakelijk zijn, moe ten.
uosa, I hooge lecren slobkous; ijzercn schoen
(v. ridders).
UOYO, m (PI: uova) ei; uova al/ogate, pi gepocheerde eieren; '--' bazzotto,
a bere,
zachtgekookt ei; ,-....., benedetto, Paaschei;
chiaro d' ~, wit van 't ei; uova di pesci,
PI vischkuit; rosso d' - , eidooier; ,...,
sodo, hard ei; uova strappaz.zate, pI gcklutste eieren; uova nel tegame, pi spiegeleieren; esser come bere un' -..;, zeer gemakkelijk zijn; lar uova, eieren legg<:n;
mangiar I' ,..., in corI'o alla gallina, geld
verteren eer men het verdicnd heeft;
1".1

romper l' ,..., nel pa~iere a qd, iem.'s plannen verijdeIen; senza romper l' 1I01la non
si fa la Irittata, zonder schade wordt
men niet wijs; volere I' ,..., mondo, alles
zonder moeiie willen hebben; (prov) non
c' e ,..., cke non guazzi, ieder heeft zijn gebrek; e meglio un' - oggi che una gallina
domani, beter een vogel in de hand dan
tien in de Iucht; zie ook: paniere, pelo.
uoyolo, m ~ eierzwam; zie ovolo.
upas, m ~ oepas, vcrgiftige boom op J ava_
u'pupa, 12 hop.
uragano, m orkaan.
Ura'nla, I (Mit) Urania (muze van sterrenkunde).
ura'nio, m. uranium (erts).
U'rano, m (Mit &!iI) Uranus; lig de hemel.
uranografia, / hemelbeschrijving.
uranometria, f hemelmeetkunde_
urato, m uraat, urinezuurzout (meststof).
urbanamente, avv beleefd, hoffelijk.
urbanita, I beleefdheid, hoffelijkheid.
urbano, agg steedsch, stedeJijk; fijn beschaafd (taal, stijl); beleefd, hoffelijk.
Urbano, m Urbanus.
urea, t urinestof.
uredine, I ~ roest (in 't koren).
urente, agg brandend, heet.
uretere, m (Anat) pisleider.
u'retra, l pisbuis, urethra.
urgente, agg dringend, urgent; ,...,! (op brieyen &) spoed!
urgentemente, avv dringend, spoedeischend.
urgenza, I dringende noodzakelijkheid,
haast, urgentie.
u'rgere, vi dringen, dringend zijn, geen uitstel gedcogen.
UiI, l pi hoeri's (schoonc vrouwen in Mahomed's paradijs).
u'rico, agg urine-, pis-.
urinare, vi & zie orinare.
urina'rio, agg urine-.
urI are, vt luid schreeuwen; huilen, brullcll.
urlata, I gehuil, luid geschreeuw; gehooll,
gejouw.
urHo, m aanhoudend gehuil, gcschrep,uw.
urlo, m gehuil (van den wolf); luideschreeuw,
kreet, angstkreet; a «rIi di lupo, hoogst
zelden.
urlone, m schreeuwer, schreeuwleelijk.
urna, f urn, vaat, kruik; stembus; -., clneraria, aschurn.
uro, m ~ oeros.
uroHto, m piss teen. blaassteen.
uromanzia, I niswichclarij, piskijkerij.
uroscopia, I T uroscopic, urine-onderzoek.
urra! hoera!
urta, I afkeer; avere in - qd, iem. niet mogcn
lijd~n.

urtamento, m het stooten, aanstootcn.
urtare, I vi stootcn, stuiten; beleedigen,
krenken; ,..., col muro, met het hoofd tegen
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den muUI willen loopen; ,..,., in una dillicolta, op een zwarigheid stooten; II -rsi,
VI' (con unol (met il'm.) op kwaden voet,
in vijandschap geraken; III 'lit aanstooten,
een stoot geven.
urtata, ! stoot, schok.
urto, I m stoot, bons; lig afkeer; prendere a
(of in) ,..,., aicuno, een hekel aan ipm. krijgen; II p pass van uriare.
urtone, m hevige stoot, scbok, bons.
usa'blle, agg bruikbaar; aanwendbaar.
usabllltA, I bruikbaarheid.
usanza, f gebruik, gcwoonte; levenswijze;
all' ,..,." volgtns het gebruik, overeenkomstig de gewoonte; zie paese.
usare, I vi plegen, gf?woon zijn; omgang hebben (met, can), verkeeren; in de mode,
in gebruik zijn; non usa di lar cio, ik ben
niet gewoon zoo te handelen; case ehe non
«.sana pit., dingen, die niet meer in gebruik zijn; II vt gebruiken, aanwcnden;
dragen (kleuen).
usato, I p pass (v. usare) & agg gebruikt; gebruikelijk, gcwoon; afgedragen, vcrsleten;
niet meer in gebruik; - con qd, vecl met
iem. omgaand, verkeerend; II sost m gebruik; secondo /',..,." volgens gebrnik, naar
gewoonte.
usatto, m wa terlaars, rijlaars.
usb ergo, m CO halsberg (v. pants<'r).
useente, p pres (v. uscire) & agg ten einde
loopend (maand); aftredcnd (ambtenaar).
uselale, f trapdeur; glazendeur.
uselata, I 't dichtsmijten van cen deur (uit
woede &).
uselere, m portier, bode; deurwaardcr.
usclmento, m uitgang; einde.
u'sclo, m uitgang; rIeur; ,..,., di strada, voordeur; stare sotto I' - , aan de deur staan;
stringere Ira I' - e il muro, in 't nauw drijyen; a ,..., e bottega, dicht nabij.
usclre, vi uitgaan, naar huiten gaan; verschijnen (boeken); ~ uitkomen; zich eruit
werken; uittreden; fig voortkomen, voortspruiten; geboren worden, afstammen;
(ergens) door kunnen, doorgaan (door een
deur, venster &); la lezione, 10. messa esce,
de mis, de les gaat uit; quest' armadio e
impossibile che esca, deze kast kan er onmogelijkdoor; uscirci, er uitgaan, -komen;
in questa pezza ci escono almeno ~ei camicie,
uit dit stuk (linnen) komen minstens zes
hemden; - a bene, goed afloopen, slagen,
gelukken; - a cavalio, nitrijden; ,..,., a salvamenlo, tot heil strekken; uscirne colla
vita, het levend er afbrengen; ,..., dal comune, boven het alledaagsche uitsteken;
,..., di carica, zijn ambt neerleggen; ,..., di
casa, uitgaan; ,..., di mana, nit de handen
glippen;,...., del seminato, van het onderwerp
afdwalen; ,..., di senna, gek worden;,..., di
tono, Jo nit den toon geraken, valsch zin-

gen, spelen; - luori, verschijnen (boeken);
~ uitkomen, uitschieten; ,..,., luori di St,
buiten zichzelf geraken; het bewustzijn
verliezen; ,..., in, (Gram) eindigen, uitgaan
op; ,..., in escandescenze, in parole d' ira,
woedend worden; toomige woordcn uitbraken, in drift uitbarsten.
usclta, I het uitgaan; uitrit, uitgang: deur,
poort; $ uitvoer; uitvloeiing; (lichaams)
opening; Y stoelgang; uitgave; (Gram)
uitgang; af/oop, einde; resultaat, uitslag;
F uitval, uiting van boosheid, standje;
commercia d' ,..." export, uitvoerhandel;
PaI'ola coli' ,..., in 0, op een 0 eindigend
woord.
[scheldwoorden.
usclta'ccla, I nijdige uitval, uitbarsting van
uselto, I p pass (v. uscire) & agg er uitgegaan;
voortgesproten (uit); II sost m uitgewezene, balling.
uslgnillo, uslgnuillo, m l! nachtegaal.
usltatamente, avv op de gewone, gebruikeHjke manier.
usltato, I agg gewoon, gebruikelijk; II sost m
het gebruikelijke, het gebrnik.
uso, I m het gebruiken, aanwending, gebruik;
het dragen (v. kleeren); '" vruchtgebruik;
gewoonte, gebruik; oefening, ervaring,
kennis; usi della campagna, pi landelijke
gewoonten; I' ,..., del mondo vital cosi, het
algemeen gebruik wil het zoo; usi religiosi,
pi godsdienstige gebruiken; non ha - di
milizia, hij heeft geen verst and van
militaire zaken; at·er in ,..., di lare qc, gewoon zijn iets te doen; 10.1' - di qc, gebruik maken van iets; lar I' ,.., a una coso.,
zich ergens aan gewennen; uscire d' ,.."
buiten gebruik, uit de mode geraken;a-,
per,..." ten gebruike, ten dienste van; a-,
ook: naar, op de wijze; (prov) ,..., 10. legge,
gewoonte maakt wet; II agg gewocn.
usolare, vi aan de deuren lnisteren; door 't
sleutelgat (een Ider) gluren.
u'ssaro, u'ssero, m X huzaar.
Usslta, m (PI: ,...,ti) OJ Hussiet.
usta, f spoor, lucht (van 't wild).
ustionare, I vt
uitbranden; schroeien; II
-rsi, VI' zich branden.
ustione, m verbranding; het branden,
schroeien (v. d. huid); brandwond;
uitbranding van een wond.
usto, m .t vertuikabel.
ustolare, vi janken, huilen (van honden die
een spoor ontdekt hebben); fig met
groote gulzigheid op spijzep. aanvallen.
ustilrlo, agg in: lente ustoria, brandglas;
specchio ,..,." brandspiegel.
usuale, agg gewoon, gebruikelijk.
usualltil, f gewoonte, gebruik.
usualmcnte, avv zooals gewoonlijk, op de
gcbruikelijke wijze.
usueaplone, f '" verwerving door gehruik,
verwervende verjaring.
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usufruttare, vt 't vruchtgebruik hebbcn van;
fig uitkleeden, uitbuiten.
usufrutto, m '" vruchtge bruik.
usufruttua'rlo, m vruchtgebruiker.
usura, t woektr; woekerrente; pagare, vendicare con ,...." met woeker betalen; zich
zwaar wreken.
usura'lo, m woekeraar.
usura'rlo, agg woekerachtig, woeker-.
usuregglare, vi woekeren, woeker bedrijYen.
usurlere, m woekeraar.
usurpamento, m wederreehtelijke inbezitneming; overweldiging.
usurpare, vt zich aanmatigen; wederrechtelijk toeeigenen; overweldigen.
usurpativamente, avv wederrechtelijk, door
overweldiging.
usurpatore, m .....trlce, f onrechtmatig bezitter; overweldiger; oster.
usurpazlone. f wederrechtelijke toeeigening,
inbezitneming, overweldiging.
ut, m Jut, do.
utello, m verglaasd aarden potje.
utensill, m pl gereedschapppn; benoodigdheden, gerei (voor keuken &); huisraad.
uteri no, agg (Anat) baarmoedcr-; '" van
dezelfde moeder en verschillenden vader;
van moederskant.
u'tero, m (Anat) baarmoeder.
u'tIIe, I agg nuttig, voordeelig, winstgevend;
heilzaam (medicijn); giorno ..... , vervaldag;
in tempo ....., te gelegener, te recHer tijd;
II sost m nut, voordeel; welzijn: winst,
rente; ,...., netto, zuivere opbrengst.
utllita, I nutti~heid, nut; zuivere opbrengst,
zuivere Willst; rente.
utlllta'rlo, I agg nuttigheids-, utiliteits-; II
sost m iem. die in de eerste plaa ts naar 't
nut of voordee1 vraagt, utiliteitsmensch.
utillzzare, vt bcnuttigen, ten nutte maken.
utllizzazione, I benuttiging, ten nutte making.
utllmente, avv nuttig, voordeelig, winstgevend.
utopia, f Utopia; denkbeeldige volrnaakte
staat; fig utopie, hersenschim, luchtkasted.
utoplsta, m (PI: ,....,sti) utopist.
utopl'stlco, agg utopistisch.
uva, I ~ druif;,...., dei Irati, aalbcs; ..... nera,
hlauwe druif; ,...., passa, rozijn; ,...., spina,
kruisbes; zie pampana.
uva'ceo, uvea'ceo, agg druifkleurig.
u'vea, I druifvlies v. h. ~Og.
uzza. f frissche, prikkelende ochtcnd- 01
avondwind.
uzzato, agg wijdbuikig (vat).
uzzo, m ronding, buik v. e. ton.
u'zzolo, m hevige begeerte, rnanie; plotselinge verliefdheid.

vagellaio

v.

v, (spreek uit: woe) 1n & f v, wordt in woordcn uitgesproken als cen zachte w; V. A.
Vastra Altezza, Uwe Hoogheid; V. E.
=
Vastra Eeeellenza, Uwe Excellentie;
V. M. = Vastra Maesta, Uwe Majesteit;
M. V. = Maria Vergine, de Maagd Maria;
p. v. = prassimo ventura, kornendp maand;
V. S. &_ S. V. = Vossignoria, Uw WeIcdelgeborene; V. v of W. = viva, hij leve.
vacante, agg onbezct, open, vacant; vrij.
vacanza, t 't openstaan v. e. ambt, vacatur£';
rusttijd; vacanze, pi vacantie; dar ,...." cen
vrijen dag, vacantie g('ven; fare una ,...."
een les verzuimen.
vacare, vi open, Ie dig staan, vaceeren, va-cant zijn; ontbreken, ophouden; ..... a qe,
zich bezighouden met iets, zorgen voor
iets; ~ di qc, gebrek hebben aan iets.
vacca, t ~ koe; vacche, pf. zieke, ingedroogde
zijdeworrncn: lingua di ~, drijfaarnbeeld
(v. goudsmid); ,...., marina, ~ zeekoe;
pesce ,...." iSJ stekclrog; far la ~, lui, slordig zijn.
vacca'lo, vaccaro, m koeherder.
vaccherla, f koestal; melkerij.
vacchetta, t runderlecr; kladboek, notiticboek; RK register van de te lezen misscn
&: ,...., di Russia, juchtleer.
vaccinare, vt T inenten, vaccinccrcn.
vacclnatore, m inenter.
vacclnazlone, f T (koepok)inenting, vaccinatie.
vacclno, I m koepokstof; II agg koe-, rund-;
bestiame,...." rundvee; carne vaceina, rundvleesch; vaiualo ~, koepok.
vacl11amento, m het waggelen, wankekn.
vacl11ante, agg wankelend, besluiteloos, OIlvast.
vacl11are, vi waggele~; wankclen, schornrnelen; fig besluiteloos, wankelrnoedig zijll.
vacl11azlone, m wankeIing; flikkering; weifcling, besluiteloosheid.
vacuitB, f ledigheid, leegte.
va'cuo, I agg ledig, leeg; fig hoI (belofte),
zinledig; II sast m leegte; ledige ruimte.
vademecum, m indecl leidraad, handboel<.
vagabonda'gglne, f vagabcnda'gglo, m landlooperij.
vagabond are, vi zwerven, ronddwakll;
landloopcr zjjn.
vagabondo, I agg zwervelld, ronddwalend;
landlooperij uitoefencnd; II sast m landlooper, vagebond.
vagamente, avv I net, lief, aardig, bevaJlig;
2 vaag.
vagante, agg ronddolend, zwervend.
vagare, vi zwerven, ronddolf'n; fig van het
onderwerp afdwalm.
vagella'lo, m blauwverver.

. valido

vagellamento
vagellamento, m het wankelen (in zijn denkbee1den), onbestendigheid; zottepraat.
vagellare, vi wankelen, onstandvastig zijn;
doorslaan, onzin uitkramen_
vagello, m weedekuip, v(rvuskuip (der
blauwvervcrs).
vaghegglamento, m gelonk, knipoogjes.
vaghegglare, vt I met welgevallen beschouwen; lunkjes geven; velliefd aanzien; gc, naar iets verlangen, begeeren; II (v1')
-rsi allo specchio, gaarne voor den spiegel staan.
vaghegglno, m fat; vrouwengek; flirt.
vaghezza, I lieftalligheid. bekoorlijkheid;
lust, begeerte, we1gevallf"ll; mi vielte _
di ... , ik krijg lust in ....
vagina, I scheede (v. degen; (Anal) moederscheede.
vaglre, vi schreeuwen, hnikn (v. pasgeboren
kinderen); lig nog in de kinderjaren zijn
(bv. de beschaving v. e. yolk).
vaglto, m geween, geschrei (van pasgeboren
kinderen); i p1'imi vagiti, PI de eerste beginselen.
va'glla, I waarde, beteekcnis; dapperheid;
bekwaamheid, degelijkheid; - , m i1uleel
of - postale, postwissel.
vagUare, I vt zeven, ziften, doorzeven, uitziften; lig nitzoeken, schiften; II vi
schommelen, heen en weer schndden bij
't loopen.
vagllatore, I m -trlee, I zever, zifter; oster;
lig mnggenzifter; II agg zeef-, zitt-;
maeehina vagliatriee, korenharp, wanmolen.
vagIlatura, I 't zeven; uitschot, dat bij 't
zeven achterblijft.
vaglletto, m fijne zeef, haarzeef; theezeefje.
va'gllo, m (koren)zeef; tig zifting; schifting.
Vagnerlano, I agg Wagneriaansch; II sost m
Wagneriaan.
vago, I agg I ronddolend, zwervend; 2 onbcstendig, onbepaald, vaag; 3 begeerig,
vurig verlangend; 4 aanvallig, lieftallig
lieflijk, beminnelijk; aspetto - , lipftallig
gelaat; la vaga Fama, de onbestEndige
Faam; vaghe lanciulle, pllieve, aanvallige
meisjes; ,....., di, belust op, strevend naar;
II sost m hofmaker, minnaar; bEkoring.
vagolare, vi ronddolen.
vagone, m spoorwag£n, wagon; - ambulanza, zkkenwag£n; ,.... (da) letto, slaapwagen; '" posta/e, postwagen; - risto,.alo1'e, restauratiewagen.
Vahabltl, m PI Wahabieten.
valano, m !f. soort donkere druif; wijn
daaruit.
valare, vi donker worden (van druiVEn).
valatQ, agg glasoogig (v. paHd); bont, zwartgevlekt.
valnl'glla, I !f. I vanille; 2 tnin-heliotroop.
va'lo, m I !£ grijZE eekhoolll; 't bont ervan;

petit-gris; ~ yair; II agg wit met grijs at
zwart gevlekt; donker, bijna rijp (druiyen, olijven).
valillo, m
pokkenj zie butterato.
valolillde, I
waterpokken.
valoloso,
I agg aan pokken lijdcnd; II sost
m poklij der.
valulllo, m
pokken; pok.
valvllda, m (PI: -di) wOlwode, stadhonder.
Valachla, I Wallachije.
Valalla, t Walhalla.
valanga, I Iawine, sneenwstorting.
Valchl'rle, t pI Walkyren, Walknren.
Valdesl, m pi III Waldenzers.
vale! vaarwel!
valente, p pres (v. va/ere) & agg flink, d('geIijk, bekwaam; dapper, rechtschapen.
valentia, I dapperheid, moed; geschiktheid,
bekwaamheid.
valentullmo, m nitstekend, voortreffelijk
man.
val ere, vi gelden, waard zijn, kosten; deugen,
baten; dienen, helpen, van dienst zijn;
machtig zijn, een groote macht hebben;
(Gram) beteekenen, uitdrukken; opwegen
tegen, gf'lijk staan met; van veel gewicht
zijn, veel tot stand brengen; verschaffen,
bezorgen, opIevpren; non - , niet deugen;
niet gelden (een partij bij 't spell; vale
moitissimo, 't is zeer duur; vale cento lire,
't is honderd lire waard; non vale nulla,
't is niets waard; zie /upino; "'" meglio,
beter zijn; """ lapena, demoeitewaardzijn;
tutti i miei fo1'zi non valsera a nulla, al
mijne pogingen diend£n tot niets; ache
vale tutto questo? waartoe dient dit allEs,
wat nut heeft dit aIlEs? eke vale questa
voce? wat beteekent dit woord? larsi ,....."
zich doen gelden.; vale e eke ... , F pas op
of..., wat belet me, dat ... ; vale a.dire, dat
wiI zeggen; II (vr) -1'si di qe, zich ergms
van bedienen, zich iets ten nutte maken.
valerlana, I !f. valeriaan.
Vale'sla, I Valois.
valetudlna'rlo, agg ziekelijk.
valetu'dlne,j gezondheidstoestand, lichaamsgesteldhcid; temperament.
vale'vole, agg valevolmente, avv nuttig,
dienstig, heilzaam; geldig, steekhoudcnd;
gangbaar.
vallea'blle, agg doorwaad-, overschrijdbaar.
valle are, vt overschrijden, doortrekken,
oVHtrekken;· doorwaden, overtreden (bevelm); (zijde) twijnen.
valieato'lo, m yonder; rij stcemn om over
een beek te gaan.
va'lIeo, m overgangspunt; waadbarc plaats;
pas; weg; zijd£molen.
valldamente, avv krachtig, geidig; stevig,
valldare, vt zie c01tvalidare.
[stHk.
valldita, I kracht; geldigheid.
va 'lido, agg sterk, krachtig; krachtdadig
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vantaggiato

rechtsgeldig, ge!dig; atgumento ~, deug- vanagloria, f ijJe1c roem, ijdf'lheid, jacht
naar cerbewijzen.
delijke bewijsgrond.
valigerla, f fabriek van ledcrwaren; handel vanaglorlare, vi & ~rsl, vr zich zelf in de
hoogte stcken, verht-erlijkE-n.
in lcderwarcn.
vall'gla, f valies; reistasch; entrare in ~, F vanaglorioso, agg ijdel, praalziek, dom verwaand.
boos, toornig worden.
vanamente, avv I tevcrgeefs; 2 ijdel, roemvallgia'lo, m fabrikant van lederwaren.
zuchtig; 3 zonder reden.
vallglno, m valiesje.
vall are, vt I met wallen omgeven; II (agg) Va'ndall, 111 pi OJ Vandalen; fig vernielzuchtige barbaren.
corona~, OJ muurkroon.
vanda'lIeo, agg vandaalsch; vernielzuchtig.
vallata, f vallei, dalvlakte.
valle, I dal; ~ di lacrime, tranendal; a ~, vandalismo, m vandalisme; barbaarsche
vernielzucht; minachting der Kunst.
dalwaarts, bergaf.
Vandea, 1 Vendee.
valletta, T klein da!.
valletto, m OJ page, edelknaap; thans: die- Vandeista, m (Pi: "'sti) Vendeeer.
vaneggiamento, m waanwijshdd; zottepraat;
naar, stalknech t.
het ijlen (in koorts).
valllgiano, m dalbewoncr.
vanegglare, vi ijlen, onsamenhangende taal
vallo, 111 wal, verschansing.
spreken; fig zich hersenschimmen maken;
vallonata, t dalvlakte.
zottepraat uitslaan; bazelen; zich met
vallone, m groote vallei.
kinderachtigheden bezighouden.
Vallone, m (Pi: ~ni) Waal.
vallonleo, agg Waalsch.
vaneggiatore, m droomer; ifm. die bazelt.
valore,11I I waarde; 2 (Gram) beteekenis (v. vaneIlo, m ~ Kievit.
e. woord); 3 moed, dapperheid, kracht, vanereIla, 1 vanerello, m ijdeltuit.
sterkte; geestkracht; valori, pI gelds- vaneslo, agg ijdel, belachelijk opgeblazen.
waardige papieren; ~ d' affczione, lief- vanga, f spade, schop; (prov) la ~ ha la
punta d'oro, de spa heeft een gouden punt;
hebberswaarde, wat een gek er voor geeft;
~ dichiarato, %1 aangegeven geldwaarde
de arbeid met de spa is goud waard.
(op aangetcckcnde brievcn); ~ intrinseco, vangaiuola, f schepnetje.
werkelijke waardc; ~ nominale, nominale vangare, vt omspitten.
waarde; dar ~ a, waarde hechten aan.
vangata, 1 schep, steck met de spade; slag
valorosam(nte, avv valoroso, agg dapper,
met een spa; omspitten van den grond.
moedig, sterk; bekwaam.
vangatore, m spitter, graver.
[grond.
valsimte, m bedrag, waarde, prijs (v. c. vangatura, 1 bewerking, omspitting v. d.
gekoeht voorwerp); vermogen; non ha il vangelo, m Evangelic; Nieuwe Testament;
~ d'un quattrino, hij be zit geEn cc·nt.
gededte van den bijbel, bij de mis geval so, p pass van val ere.
lezen; vero come il ~, zoo waar als het
val uta, 1 $ waardc, geldswaarde; muntvoet;
evangelie, ontwijfe lbaar waar.
wisselwaarde; ~ inlesa, overeengekomen vanghettare, vt licht cmspittcn.
waarde; esser di ~ intesa, ondcr een hoedje vanghetto, m Kleine schop 01 spade.
met km. spelen.
[waardeerbaar. vangile, 111 dwarsstang aan de steel v. e.
valuta'bile, agg berckenbaar, schatbaar,
schop (om den voet op te zetten).
valutare, vi sehatten; lig achten, hoogach- vangua'rdla, f X voorhoede.
ten, waarde hechten aan.
vaniloquio, m ijdele praat, beuzelpraat.
valutazlone, f schatting, taxatie; lig beoor- vanlta, 1 ijdelheid, eigenwaan; nietigheid,
dee ling der feiten.
vergankelijkheid.
valvassore. ~oro, 111 OJ achterleenman.
vanitoso, agg ijdel, verwaand; beuzelachtig.
va'ivola, va'ivula, 1 klep; valdcurtje, lucht- ® vanni, m PI groote vleugels.
klep; PO. radiolamp; (Anat) hartklep; ~ vano, I agg hoI, ledig; fig ijdelO; nictig, ongcdi sicurezza, veiligheidsklep; PO. z( k, ring.
grond (verwachting); ingebeeld, vervavoletta, 1 klepje, ventiel.
waand; 1'elo ~, dons, eerste baardhaar;
valzer, m wals (dans).
riuscir (of tamar) ~, niet gelukken, misyampa, 1 felle vlam; glocd; vuur; vampe, PI
lukken; II sost m het ijdele, nietige; nietiggroote hitte; vampe al viso, pI bloedsaanheidi lcegtc; holte; ~ della finestra, vendrang naar 't hoofd.
sternis; in ,....." tev(rgeefs.
vampegglare, vi in vlammcn opgaan, hevig vantaggiare, I vt ovcrtreffen, uitsteken (bobranden.
Yen iets 01 iem.); iemand voordeel vervamplro, m vamp;er (blof'dzuigend spook &
schaffen, begun,tigcn; II vi & ----rsi, vr
vleermuis); lig uitzuiger, afzetter.
zich ten nutte maken; voortgang maken,
vampo, m zie vampa; far ~, hitte, gloed
vooruitgaan.
uitstralen; menar - , pochen; ook: in vantagglato, p pass (v. vantaggiare) & agg
woede geraken.
rijkelijk, overvloedig.

vantaggino
vantaggino, m toegift, overwicht; lap op
schoen (bij de zool).
vanta'ggio, m voordeel, nut; winst; voorrang, overhand; voorhand (in 't speI),
voorsprong; $ toegift; zethaak (v. letterzetter); aver il~, de overhand behonden;
aver il ~ di ... , het voorrecht hebben van ...
aver il ~ del venia, 4 voor den wind komen; den wind mee hebbcn; da.r di ~;
"en voorsprong gevcn, Y66rgeven (bij
wedrennen); lorna.r a ~, tot nut, voordeeI
strckken; a ~, van nit de hoogte, clomin('crend; da (0£ di) ~, bOVE'ndien.
vantagglosamente, avv vantaggioso, agg
voord('eIig, nuttig, gunstig; winstgevend;
op zijn voordeel hcdacht.
vantamento, m blnfferij, pocherij.
vantare, I vi roemen, prijzen; aanprijzen;
tamiglia ehe vanta lunga serie di uomini
illustri, cen gcslacht dat zich op een lange
reeks van beroemde personen kan bogen; II ~rsi, vr zich berocmen, pochen
pralen; mi t'anto di tarlo, ik maak mij
sterk hct te doen.
vantatore, m ~trice, f pocher, grootspreker;
-ster.
vantazlone, t grootspraak, pralerij.
vanteria, t grootspraak, bluf, snoeverij.
vanto, m gepraal, grootspraak; roem, eer;
aver il ~ sobra gli altri, alle anderen overtreffen, in d" schaduw steIIcn; darsi ~ di
qe, zich ergens op beroemcn.
va'nvera, in: a ~, op goed geluk af; in 't
wilde weg, onbezonncn.
vaporare, I vt met dampen vervullen; II vi
geuren verspreiden.
'
va~oratlvo, agg verdampend; verdampings-.
vaporazione, f zie evaporazione.
vapore, m damp, wasem; stoom; neveI; F
Iocomotief; trein; stoomboot; spoorwegstation; spoorwegbestuur; de spoorwegen;
fijne doorzichtige sIuier; vapori, Pl vapeurs, opstijgingen naar 't hoofd; ga,sen
in 't onderlijf; bagni a ~, pi damphaden;
caldaia a ~, stoomketel; impiegato al ~,
spoorwcgbeambte; macehina a ~, stoommachine; va al~, ik ga naar het station;
quando arriva il~? wannecr komt de
trein, de boot aan? i I sale dissipa i vapori,
de zon verdrijft de nevels.
vaporiera, f stoommachine; stoomschip.
vaporino, m kldne stoomboot.
vaporlzzare, I vt doen verdampen, verstuiven; II vi & ~rsi, vr verdampen; verstui-

vas cello

varca'bile, agg overschrijdbaar; doorwaadbaar.
varcare, vt overtrekk~n (bergen); overschrijden; overvaren; doorwadcn, doortrekken;
aver varcato i venti, over de twintig (jaar)
zijn; ~ i limiti, de grenzen te buiten gaan.
varco, m door-, ovcrgangspunt; overzetplaats, waadbare pIaats; llitgangspnnt;
moeielijke doorgang; il ~ della vita, overgang uit het leven, de dood; aprirsi un ~,
zich een doorgang hanen.
varia 'bile, agg vcrane!erlijk, onbestene!ig,
. wispelturig.
variabilitA, f verandcrIijkheid.
variamente, avv op vcrschiIlende wijze.
varia mento, m veranc\ering, afwisseling, afwijking.
var/ante, I agg verschillend, afwijkend; II
sost m variant, afwijkcnde Jezing v. e.
tekst, afwijking.
variare, I vt veranderen, andcrs maken; afwissc1en (met iets); t varic-cren; ~ l'orario, de indeeling van den dag wijzigen; II
vi veranderen, andel'S worden; varia it
vento, de wine! slaat om; III (vr) variarsi
di panni, van kleercn verwisselen, zich
verkIceden.
variatamente, avv verschillend, op vcrschiJlende manier.
variato, agg verschillend, verscheiden, menigvllldig, vedzijdig; t gevarieerd; colori
variati, pi bonte klene-n.
variazione, t vcrandering, verwis~eling; verscheidwheid, afwijking; onderseheid; t
variatie.
varice, t
aduspat.
varicella, f
waterpokken.
varicocHe, t
adcrbrellk.
varicoso, agg met aderspatten, aderspattig.
variegato, agg bont, gcstre('pt; ~ gevlekt,
gespikkeld.
varieggiare, zie varia/·e.
varieta, t verscheirlenheid, vcrschil; afwijking; J1c>. & ~ varieteit, vormafwijking.
variforme, agg van velerlei vorm.
va'rio, I agg verschillend; menigvuldig, vee!vormig; ingegno ~, veeIzijdige geest;
tempo ~, veranderlijk, onbestendig weEr;
II sost m verscheidcnhdd; vari, pi verschilknde, verscheidene personen, eenigen.
vario\ato, agg gestippeId (gesteente).
variopinto, agg bontgekleurd, bont.
varo, m 4 't van stapel loopcn, tewaterven.
lating.
vaporizzatore, m vaporisator.
Varrone, m Varro.
vaporizzazione, f verdamping, verstuiving. Varsa'via, .I Warschau.
Varsavlano, m inwoner van Warschau.
vaporositA, f dampigheid, wazigheid.
vaporoso, agg dampig; neveIlg, wazig; on- vasa'io, m pottenbakkEr, vazenrnaker.
duiddijk; frasi vaporose, PI holle, zinIedigc vasca, t vijvcr, tuinvijver; fonteinbekken.
vascello, m 4 schip; capitano di~, kapifrasen.
tein tcr zec; ~ da guerra, oorIogsschip,
VlIrjJre, "t >} van stapd Iat~n loopen,

r

r

r

vascolare

810

vascolare, agg (Anat) bloedvat-, vaat-; vol
klein~ bloedvaten, vaatrijk.
vascoloso, agg vaatrijk.
vaselina, f vaseline.
vasellame, m tafel3ervies.
vasetto, m potje, kommetje.
vaso, m (pi: vas; & vasa) kom; vaas; kan; inweudige ruimte v. gebouw, van kerk; vasi,
pi I vaatwerk; 2 (Anal) vaten;,....,dielezione,
nitverkoren vat; ,...., da fiori, bloempot;
bloemenvaas; vasi lin/atici, PI lymphvaten; ,...., di misericordia, vat van barmhartigheid; persoon vol barmhartigheid;
,...., da notte, kamerpot; vasi sacri, PI gewijde vaten; sala di piccolo ,...." niet zeer
ruime zaal; vasi sanguigni. PI bloedvaten.
vasomotore, ,....,trice, agg vasomotorisch.
vassalla'ggio, m leenplichtigheid, It>enmanschap; vasalschap; tig slaafsche onderdanigheid.
vassallo, m vazal, kenman.
vasso'io, m presenteerblad; thee-, koffieblad; schotd onder socpterrien &; kalktrog; korenwan.
vasta mente, avv wijd, uitgestrekt.
vastezza, vastitil, / wijdte, uitgestrektheid,
ruimte.
vasto, agg wijd, ruim, uitgestrekt; groot,
onmetelijk; idee vaste, PI grootsche idee en;
vasta tenuta, uitgestrekt grondbezit.
vate, m zh,ner, profeet; zanger, dichter.
Vatlcano, m Vatikaan.
vaticinare, vt voorspellen; waarzeggen.
vaticinatore, m ,....,trice, f waarzegger; -stn;
profeet; -tes.
vatici'nio, m voorspelling, waarzegging;
profetie.
Vaudese, m Waadlander.
Va'udo, m Waadland.
ve, pratt & avv voor: vi zie aldaar; ve 10
scri1'o, ik schrijf het u; ve 10 porto, ik breng
het er; ve n' erano, er waren er.
vecchia, t oud" vrouw, oud wijf; la mia ,...."
mijn oudje, mijne moeder.
vecchia'ccia, ! leelijk oud wijf; ,...., matta,
oude vrouw die nog jong wil schijnen.
vecchia'la, I ouderdom.
vecchiarello, vecchierello, m arm, goed
oudje.
vecchiata, f (Scherz) domme streck van een
oude man.
vecchiezza, I (hooge) ouderdom.
vecchio, I agg oud, be.jaard; versleten, afgedragen; veroudcrd; II sost m het oude;
oud, dor hout (aan boomen); oude man;
,...., cucco (of matta), grijsaard, die den jongen man wil uithangen; il mio ,...." mijn
ouweheer, mijn vader; i nostri ver-chi, pi
onze voorvader<>n; un abito prende i/~,
cen kleedingstuk begint dun, oud te worden, zie tallo.
YF~chlone, m ee~biedwaardipe grijsaardj.

vedetta

vecchioni, pi gedroogde en met de schaaJ
in wijn gekookte kastanjes.
vecchiiltto, agg tamelijk oud, ouwelijk.
vecchiu'ccio, I m gebrekkige oude man;
onderdom, ollde dag: comincia a prendere
il ,...." hij begint oud tc word€'n; II agg
ouwelijk, gebrekkig.
vecchiume, m onele rornrncl; ond gcbruik;
dorre takken.
ve'ccla, I ~ wikkc, vocclerwikkc.
vecciato, agg met wikkcll vcrmengd; pan ,...."
wikkebrood.
[grove hagf'!.
veccione, m ~ boschlathyrus; veccioni, pi
veccioso, agg vol wikken (korenveld).
vece, f wisseling, afwisseling; vervangillg,
plaatsvervanging; lare, adempiere, sostenere Ie veci di qd, iem.'s plaats innernen,
voor iem. in de pJaat5 treden; in ,...., dt',
in plaats van; in d'2n naam van; in

foro~,

in hun plaats; in sua ,...." in zijn, uw plaats.
Veda, mindecl Veda, hdlig boek der Indicrs.
vedente, p pres van vedere.
vedere, I m het zien, gezicht; blikj schouwspel, uitzicht; moening, gcvodcn; jar un
bel(lo) ,-.....;, er goed uitzien; a1 mio ---, naar
mijne meening; a ___ mio, voorzaovcr ik
zien kan; II vt zien, aanzien; bcschouwen,
waarnem('n; begrijpen, inzien; overwegen;
beproeven, trachten; ho vedulo come si
deve lare, ik heb begrepen hoe men doen
moet; vedi a qual pericolo ti metti, zie weI
toe, overweeg weI aan welk gevaar gij u
bJootsteJt; vedra a contentarvi, ik zal zien,
beproeven, trachton u tevreden te stellen;
zie ora; esser bene visto (veduto), gaarne
gezien, wPlkom zijn; jarla ,...., a qd, het
iem. hardhandig aan zijn vcrstand brengen; non ,...., piu la del naso, niet verder
zien dan zijn neus lang is; ,...., e non""'" qd,
voor iemands leven vree-zen; star a .-....;,
toeschouwer zijn; toekijken; niets te doen
hcbben; sta' a ~ che ... , er ontbrak nog
maar aan dat...; ......, volentferi qd, iem.
gaame zien, liefhebben; se mai si vede
qualculto, als er iem_ mocht komen, aJs
iem. :;;ieh rnocht laten ziPn; vel/o, vello?
zie je, zie je weI? vedi (of ve'), vedete, vegga,
veggano, zie, ziet, ziet u; dal--- al non .-.,
in {'en oogwenk, plotseling; III vi zien,
poveretto, non ci vede Piu, arme man, hij
kan niet meer zien; (fig) vederci bene,' zeer
scherpzinnig zijn; vederci poco, niet vee!
doorzicht hebben; IV ,....,rsi, vr zich bezien,
bekijken (in een spiegel); mi veggo perduto,
ik zie, weet dat ik verlore!1 ben; ci siam
visti, het (hij) is weg, verloren; no-it ci
siam visti, daarvan mag niet gekikt worden, wij moeten doen alsof wij er heelemaal niet over hebben gesproken.
vedetta, luitkijk, uitkijkpost; Xvedet, cavaleriepost; stare aile vedette, op den uitkijl}
?taanj til] op zijn boede zijQ,
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iemand); bloeien, van kracht, in zwang
veJltore, m toeschouwer; visiteur (der
douane).
zijn; ~ sui libri, den nacht over zijne
boeken doorbrengcn; II vt be waken, op··
vedltrice, l toeschollwster, vidteusc.
pa,sell; verplegen; ,...., un malato, bij een
'1edltura, t visitatie, douanenonderzoek.
zieke
waken.
ve'dova, T wcduwe.
vcgliatore, I m ~tora, ~trlce, f waker,
vedovanza, I weduwschar, weduw'>taat;
wachter, oster; vegliatori, pi avonc1gasten;
di una parl'Occhia, het zondf'r pastoor zijn
II agg bewakend.
van cen parochie.
vedovare, I vi tot wedU\w, weduwnaar ma- o veglio, m grijsa<l.rd.
ken; berooven (een kerk van zijn herder, veglione, m groot openbaar, gcmaskerd bal
pastoor); II vi als weduwc, weduwnaar
(gedurende de·n karnavaI).
leven.
vegnente, agg kiem('nd, goul gedijend (planvedovella, I knap, jong weellwtjc.
ten); sterk grociend (kind); komend, aanvedovile, I agg weduwnaars-, weduwen-; II
staand; giorno ~, volgende dag.
sost m weduwgift, weduwengeld.
vel'colo, m voertuig, vervoermiddel; (Anat)
vedovlna, I aardig, jong wceuwtjc.
kanaal, leiding; gdeider;
vehikel: verve'devo, I m weduwnaar; II agg beroofd,
dunningsvloeistof, ouwel, capsule &.
ontbloot (van).
vela, f zeiJ; jig schip; zonnetent, kap, zonneveduta, I het zien, gezicht; uitzicht, vergf'scherm; (tooneel)scherm; vele, pi zeitzicht; gezichtsveld; gezichtskring; invoering, zeilage; ~ di cappa of di jortuna,
zicht; vedute, pi stcreoseoopplaten; testistormzeiJ; ,...., latina, latijnzeil; legna a ve/e,
monio di ,...." ooggetuige.
zeiJschipj ~ maestra, hoofdzeil; ~ di
vee mente, agg vee mente mente, avv hcvig,
vento, lieht windjc; volta a ,...." vlak gel1eftig, onstuimig, vurig.
welf; andar a ~, zeilen; assicurare Ie
veemenza, I heftighf'id, hevighf'id, onstuivele, de zeilcn vastmaken, bergen; calar (of
migheid, geweld.
raccogliere) Ie vele, de zeilen innemen,
vegeta'bile, I agg plantaardig, plallten-; II
strijken; collar fa ~, een zcil hijschen,op(sost) vegetabili, m pi planten, gewassen.
trekken, hrassen; dar Ie vele al vento, onder
vegetale, agg plantaardig, planten-, plant-;
zeil gaan; essere alia ,...." onder zeil zijn; lar
terra~, tuin-, teelaard,; II (sost) vegeta.li,
jorza di vele, aile zcikn bijzetten; lig allt'
pi planten, gewassf'n.
krachtell in,pannen; volgel'e la ,...., secondo
vegetare, vi groeien (v. planten), een planit vento, de huif naar dcn wind zetten; a
tenleven leiden, vegetceren, lui "n lustevel e gonlie of a piene vele, met volle zeilen.
loos voortleven.
vela'bile, agg omhulbaar, versluierbaar.
vegetarlanismo, m vegetarisme, 't cten van velaccl, m pi J,. lijzeilrn.
cnkel plantaardig voedsel.
vela'lo, m zeilmaker.
vegetarlano, I m vegf'tarier, plantenf'ter; II velame, m J,. zeiJage, zpilwerk; omhulsel; lig
agg vegetarisch.
sluier, dekmantel; il ,...., del luturo, de
vegetativo, agg den groei betreffende, groci-,
sluier dcr tockomst.
vegetatief; vita vegetativa, het vegeteeren, velamento, m om hulling, omsluiering.
gedachteloos voortleven.
velare, I vt met een sluier bcdekken, om·
hull en; fig bemantelen, verbergen, vervegetazlone, I plantengroei, plantenrijk;
helen; (Pitt) met een lichtp, doorsehijwockering, (vleezigc) uitwas.
nende dekkleur beschilderen; ,...., gli occhi,
vegeto, agg goed gedijend, krachtig, sterk.
veggente, I p pres (v. vedere) & agg ziend(e);
lieht insluimerf'n; II ~rsi, vr den sluier
a occhi veggenti, zienderoogen; voor oogf'n
aannemeu, non worden; zich s1uieren, cen
(van); II sost m ziener, profeet.
sluier voor 't gelaat trekken; zich omve'gglo, m vuurtest, kolf'npan, stoof.
floersen (de oogpn epns stervenclf'n); cen
ve'gUa, I het waken; nachtwacht; avondbijvliesje krijgen (een vloeistof).
cenkom,t; avondpraatje; soiree, avond- vela'rlo, m tentdak, velarium.
partij; ollaangenamE', vervelende zaak; veiata, 1 zeiltoehtje.
veglie, pi nachtwerk, nachtelijke studies; velatamente, avv bedektclijk, vcrborgen, ill
case da raccontarsi a""", PZ fabdtjes, klets't gehdm.
praatjes; andare a ,...." een avolldpraatje velato, p pass (v. velare) & agg geslllknl,
gaan houden; een avondbezoek aan zijn
omhuld; dof, mat, omfloersd (oogen); jig
verborgen, verholen; carta velaia, velijnmeisje brengen, haar het hof gaan maken.
® vegUa, j oude vrouw, oudje.
papier; oro ~, matgolld; voce ve/ata, vcrvegUante. I p pres van vegliare; II agg van
sluierde, doffe stem.
kracht, geldend, in gebruik, in zwang; velatura, j (Pitt) (besehildering met een)
bloeiend.
doorschijnende verflaag; laagje glazuur;
J,. zeilage, zeilwerk (v. e. schip); vervegliare, I vi waken, wakker zijn of blijven;
een waakzaam oog houden op (lets oj
sluiering.
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velazlone, I inklccding ccncr non, aanneming van den sluier.
velegglare, I vi zeilcn; ti" d(' lueht doorkheven (vogels); II vt ~ una nave, een
schip van zeilen voorzi( n.
velegglata, I vaart, met volle zeilen, zeiltocht.
velegglatore, m .t. snelzeiler.
velenl'fero, agg vergiftig.
veleno, m gif, vergif, venijn; lig boosaardigheid, giftigheid, venijn; F afschuwelijke
stank; amaro come il ~, zoo bitter als gal;
lettera tutta ~, brief vol venijn; t'ita cosparsa di ~, vergiftigd leven; che ---I wat
een stank! lar, meitere ....." zeer sleeht bekomen (spijzen); sputar (schizzar) ---, gif,
gal spuwen, zeer nijdig zijn; nella coda sta
il ~, het ergste komt aehteraan; zie serpe.
velenosamente, avv giftig; boosaardig,
valseh.
velenoslta, I vergiftigheid; boosaardigheid.
velenoso, agg vergiftig; giftig, venijnig; lig
boosaardig, vabeh; gevaarlijk, verderfelijk.
velerla, I zeilmakerij.
vel etta, I .t. klein zeil, gaffelzeil; marsgast;
voile, kleinc sluier.
vella, verlla, I ~ mecuw.
veil ere, velii~ro, agg (& sost m) snelzeilend
(schip).
velir.o, agg in: carta vel ina, velijnpapier.
® vell'volo, agg op zeilcn voortvliegend;
mare ~, de te doorzeilen zee.
vellelta, I zwakke wil, aanveehting, opwc1ling.
velllcare, vt T prikkelen (de huid).
velllcazione, j T prikkeling, jeuking.
vello, m sehapevacht, sehapewol; haardos,
wolvlok; il ....., d' oro, het gulden vlies.
vello, vello! zie onder vedere.
velloso, agg wollig.
vellutato, agg fluwcclaehtig, zaeht als fluwee!.
vellutlno, m fluweelen Ent.
velluto, 1m fluweel; di ~, fluweelen; II agg
fll1wcclaehtig, fluw.;elig; .lior~, ~ hanekam.
velo, m sluier; nonnensluier; tulle, gaas;
dunne overtrek, sluier; wasem; llnn
laagje; lig dekmantel, voorwendsel; schijn;
omhulsel; velletje, vel (op vloei~toffen);
dunnc korst (ijs b.v.); ~ bianco (of da
sposa), bruidssluier; ~ di cipolla, uievel1etje; ....., di mestizia, sluier van droefheid; il ~ c,.de dagli occhi, de blinddoek
valt van de oogen; deporre, lasciare it ....."
den sluier afleggen, 't klooster verlatcn;
lar ~, omsluieren, verhullen, verhergen;
prendere il ~, den sluier aannemen; in 't
klooster gaan; stendere un ~ Sfl qc, een
sluier ov('r iets spreiden, iets onder den
mantel del' lie ide bedekken.

veloce, agg velocemente, a%' snpl, vlug, behcndig; veloce in/tUetto, vlug v(orstand.
veloci'pede, m rijwid; F fiets.
velocipedlsta, m (PI: ~sti) wit:lrijdcr.
velocita, f snelhcid, vlugheid; a grande
,
als ijJgoeci; a piccola ~, als vraehtgoccl.
vel(citazione, I (stroom)versndling.
velcillromo, m wielerbaan.
veltro. m windhond, hazenwindhond.
vena, I bloedader; adero; lig aanleg, neiging;
~ d' ingegno, vruchtbare gecst; seheppcncle fantasie; ~ rli metallo, rnetaalader;
~ poetica, dichtader; stile di~, ongekunstelde stijl; aver una""" di pazzo, een tikjc
van den molen beet hebben; il vino ha una
~ di dolce, de wijn heeft eerr zoetachtigtn
smaak; essere in ~ di lar qc, lust hebben
om iets te doen; jare una cosa di ---, iets
gaarne, met genoegen doen.
venale, agg te koop; omkoopbaar, veil;
prezzo ~, verkoopprijs; roba ~, te koop
ge,tdc1e "aar.
venalita, I koopbaarheic1, veilhcic1, omkoopbaarheid.
venato, agg gcadcrd.
® venatore, 111 j ager.
venatcirio, agg jaeht-, jagcrs-.
venatura, I aderen (in marmer, hout &); oplegsels (op kleeren).
vende'mmia, I wijnoogst, oogsttijd; lig ongeoorloofde win,t.
vendemmla'blle, agg rijp om geoogst, geplukt te WOnLtn.
vendemmia'lo, m III vendemiaire eerste
maand v. d. Fr. repub!. kalenc1er (22
Sept.~21 Oct) (wijnmaand).
vendemmlare, vi & vt wijn oogsten; lig bijeensehrapen, binnenp"lmen.
vendemmiatore, m ~trice, I wijnoogster;
wi~nlezer;

~leEsster.

ve'ndere, vt verkoopEn; ....., a conlanti (of a
pronti) , a contant, tfgen gerecd geld VErkoopen; ~ all' ingrosso, al minuto, in 't
groot, in 't klein verkoopcn; ....., a taglio,
bij de el verkoopm; aver da .-- di qc, iets
in overvloed hebhcn; vendersi a tal prezzo,
voor clien en dien prijs te koop zijn.
vendere'cclo, agg \'erkoopbaar, te koop;
omkoopbaar, veil.
vendetta, I wraak; blo('dwraak (op Corsica);
lare - di qc, wraak nemen (lYer iets; kts
tot elkton prijs verkoopc n; lar Ie sue vendette, zich genoegdoening vcrschaffen.
vendi'bile, agg te koop, verkoopbaar; veil.
vendlbu'bbole, m indec! opsnijder, bluffer.
vendlcare, I vt wreken; ~ qd, iem. genoegdorning verschaffcn; II .....,rsi, vr zich
\vreken, wraak nemf:ll.
vendlcatlvo, agg wraakzuehtig.
vendlcatore, m wreker.
vendlcatrlce, I wreeks ter.
vendllrcittole, m indecl bedrieger, oplichter.

vendifumo
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vendlfumo, m indecl bluffer, opsnijdcr;
smoesjesverkooper.
vendi mento, m het verkoopen, verkoop.
ve'ndlta, t het verkoopen; verkoop, omzet;
winkel; ,....., di lumo, 1'1 oplichterij; V,..."
III onderafdeeling v. d. gcheimen bond
der Carbonari; aprir una,....., di vino, cen
wijnhuis openen; mettere in ,..." te koop
stellcn; stare alia ,..." in den winkd staan
en verkoopen.
vendltore, m verkooper.
vendltrlce, I verkoopster.
venduto, p pass (v. vendere) & agg verkocht;
omgekocht, veil.
venefl'clo, m giftmengerij; vergiftiging.
venefico, I agg giftig, vergiftig; II sost m
giftmenger.
venrno, m zie velena.
venera'blle, I agg eerwaardig; RK predicaat
toegekend aan personen, die in cen geur
van heiligheid zijn gestorven en aan prelaten; II (sost m) il V merabile, het H.
Sacrament; ook: v,..." voorzitter v. e.
vrijmetsf laarsloge.
venerablIlta, t eerwaardighcid.
venerando, agg eerwaardig, ecrbiedwaardig.
venerare, vt vereeren.
veneratore, tn -trice, I vereerder; -ster.
venerazlone, t vereering, eerbied.
venerdl, m indecl Vrijdag; ,..., santo, Goede
Vrijdag; manca a uno qualehe ,...." cen van
de vijf is op den loop (bij iem.).
Venere, t (Mit) & ~ Venus; schoone vrouw;
v-, bekoorlijkheld; zinnelijkc liefde, wellust; Ie veneri della stile, PI de bekoorlijkheden van den ~tijl.
venereo, agg
venerisch; fig wellustig,
wulpsch, zinnelijk; chiocciola venerea, Venusslak; ,....., luoco, vuur der zinne lijke
!iefde; malattie veneree, pi venerische ziekvenerlna, t klein Venusbeeldje.
[ten.
Ve'neto, m gebied van VeneU!.
venetta, t adertje, aartje.
Venezia, / Venetie.
veneziano, I agg Venetiaansch; II V,..." m
VC"netiaan.
venia, t vergiffcnis, vergeving; kwijtscbelding.
venlale, agg licht, vergeeflijk; peccato ,...."
RK dagelijksche :wnde.
venllmte, p pres (v. venire) & agg komend,
opvolgend; nel tempo ,....." in den daaropvolgenden tijd.
venire, vi komC"n; nader-, nabij-, aankomen;
naderen; voortkomen, afstammen; vieni
piil qua, kom wat dichter bij; di dove
viene che ... r hoe komt het dat. .. ? ehe
somma viener welke som komt er uit?
mi viene grado, 't is mij aangenaam; 10
pregai a ,...., in casa mia, ik verzocht hem
bij mij te komen; venirne, veerkrachtig
zijn; venirne da tulte Ie parti, van aIle kan-
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ten mcegevcn, g(makkelijk rekken; ,.....,agli
accordi, het cens worden; ,...., a benr,
gocd uitvallEn; ,...., a capo, aan het einde,
bet doe I komen; tot rijpheid komen;,....., a
comporre qc, cr in sIae-en iets samen te
stellcn; ,..., a. costare (of a stare), te staan
komen op; ,....., a dire, zcggen; - a jastidio
(of anoia), vervelen, tot last worden, de
kee 1 uithangen; ,...., a/le mani (of aile prese),
handgemeen worden; ,...., a trat/are, onderhandelen, ,...., a urtare, plotseling, onverwacht stoo4-en; -." avanli, vooruitgaan;
gedijen;,...., da qd, bijiem. aanhui<; komen;
,...., da un luogo, C"rgens vandaan komen;
viene da buona lamiglia, hij is van goede
familie; '""-' d1: dire, di fare, juist gezegc1,
gec1aan hebben; mi viene latto di ... , het
gelllkt mij te ... ;,...., dopo, nakomen; voIgen;
,..., lum'i, naar buiten, te voorschijn komen, verschijn, n; ,...., giil of ,...., di sotto,
naar beneden, omlaag komEn, vallen;
,..., in ira di qd, icm. aankiding geven om
boos tc ,vorden; ~ s!t, vooruitkomen; Offihoog komen; gec1ijen, goed groeien; lar""",
te voorschijn, in 't levcn roepen, dOfn
ontstaan; venire /ace11do qc, juist iets doen;
iets doen; mi vim veduto che ... , ik zie duidelijk, dat ... ; zit' nodo &.
venolina, I adertje.
venoso, agl' aflerlijk; aderrijk; geaderd.
venta'cclo, m onaangename, lastige wincl.
ventaglia'lo, m w3aiermaker, -verkooper.
venta'glio, m waaier; a ,....." waaiervormig.
ventare, vi (stcvig) waaiC"n.
ventarola, t windwijzer.
ventata, t winds toot.
ventenne, agg twintigjarig.
venterello, m licht, slap windj".
ventesimo, agg (& sost m) twintigste (deel).
venti, nt/m twintig.
venti cello, m zachte, aangename wind.
venticinque, num vijf en twintig; entrare in
questi ,..., soidi, van dingen spreken die de
moeite niet waard zijn.
ventlclnqulna, f vijfentwintigtal.
ventldue, num twecentwintig.
[orgel).
ventiiabro, m korenwan; I windlade (aan
ventllamento, m ventilatie, het luchten.
ventllare, vt omwerken; wannen; luchten,
ventileeren; nauwkenrig van aile kanten
bekijken en in 't openbaar bespreken.
ventiiato, p pass (v. ventilarc) & agg goed
gelucht, lucbtig, geventileerd.
ventllatore, m .ventilator, luchtvervcrscher;
luchtgat.
ventilazione, I ventilatie, luchtverversching.
vent ina, t twintigtal.
ventlquattro, num vier en twintig; Ie - , het
laatste uur van den dag, het uur van het
Ave Maria" volgens de ItaliaanscJle tijd~ekening met 24 nur per dag, beginnende
met zonsondcrgang.

ventitre

verboso

ventitre, agg drid!.ltwintig; tenere il cappello
suite ventitre, den hOled sclwd, op drie
haren hebbcn staan.
vento, m wind; F opri,ping, boer; wincl; jig
hoogmoed, opgeblazenheid; nietigc zaak,
lucht; venti, pi luchtblaz~n in gegotcn
metaal; A koord('n, strikk(·n cnz. om
stellingen saam tc binden; bandiera a
ogni f"'o../, weerhaan, persoon zonder eigen
ovU"tuiging; colpo di .-.-, windstoot; ~
ma1'ino, zeewind; nodo di ,......" windhoos;
pima di .-.-, opgeblazen, vol w.rrd; .-.piovoso, wind met regen; rosa de' venti,
winclroos; zie libeccw, scirocco, tramontano
&; andare al .-.-, tevergeefs gedaan zijn;
op niets uitloopen; andare col ~ in poppa,
aver il.-.- in poppa, J,. den wind mee
hebben, gunstigen wind hebben; jig voor
den wind gaan; geluk, voorspoed hebben;
esser sotto .-.-, J,. den wind tegen, on gunstigen wind hebben; tutto e.-.-, 't is alles
maar wind, 't is alles ijdcl; Jare un .-.-, cen
wind laten; questi legumi janno .-.-, deze
groenten veroorzaken opblazingen, gassen
in de maag; jarsi .-.-, zich waaien, wind
toewuivenj jar ,,-.; a qc, iet.s wegnemen
kapen; gettar al .-.-, in den wind gooien,
nutteloos verspillen; navigar secondo il .-.-,
of volgere la vela secondo il .-.-, met den
wind zeilen; fig de huif naar den wind
zetten; pascere di .-.-, zich met beuzelingen
bezighouden; pigJiar .-.-, wind vangen;
volgersi a tutti i venti, met aIle winden
meewaaien, geen eigen overtuiging hebben.
ventola, j vuurwaaier; vuur, lampekap;
(muro a) .-.-, scheimullr, tusschenmuur.
ventolana, 1 ~ dreps (soort gras).
vent 01 are, vt zie sventolare.
vento sa, j
laatkop, kop.
ventosita, j windedgheid; fig hoogmoed, opgeblazenheid.
ventoso, I agg winderigO; gassen, opblazingen veroorzakend (spijzen); jig opgeblazen, hoogmoedig; II sost m ventose, 6e
maancl v. d. Fr. republ. kalender (10
Fcb.-20 Mrt.) (wir.dmaar.d).
ventra'ccio, m dikke bu.k; pens; jigdikbuik;
vreetzak.
ventra'ia, f > buik, pens.
ventrale, agg bUik-.
ventre, m buik; onderlijf; buikholtc; jig
moederlijf, schoot; .-.- della colonna, A
llitbuiking, dikke gedeelte van een zuil;
.-.- d'un muscolo, vleezig, dikste gedeelte
van een spier; .-.- della stanza, ruirnte van
een kamcr; benedelto il jrutto del tuo .-.-,
gezegend zij de vrucht uws lichaams;
muovere il .-.-, diarrhee veroorzaken.
ventresca, 1 pens, rolpens; leeren tasch aan
buikriem gedragen (door brievenbestellers &); geldriem.
J
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ventri'colo, m (Anal) maag; k1cine (Jichaams)holtc; 'uentricoli del cuore, pi hartekamers.
ventriera, f buikriem; geldriem.
ventri'glio, m krop (v. vogels).
ventriloquio, m buikspreekkunst.
ventri 'It q 10, 1n bUikspreker.
ventuno, num eenentwintig.
ventura, j toeval, lot; geluk, capitano di .-.-,
Q,) aanvoerder van een hUllrbende, vrijschaar; compagnia di .-.-, Q,) vrijschaar,
bende huurlingen 01 partijgangers; alla.-.-,
op goed geluk af; alia .-.- di Dio, in Gods
hand; andare alia .-.-, op goed geluk af
handelen (ondernemen); aver mala --,
ongeluk hebben; dir la .-.-, de toekomst
voorspeUen; in cerea di migliore .-.-, op
zoek naar 't geluk; per .-.-, bij tocval;
(prov) a chi ha ~ poco senno.basta., 't geluk
is voor de dommen.
venturiere, venturiero, m avonturier, gelukzoeker; Q,) partijganger, vrijbuiter.
venturo, agg toekornstig, toekomend; nel
mese """, in de aanstaande maand.
venturosamento, avv venturoso, agg gelukkig, door 't geluk begllnstigd.
venusta, ! lieftalligheici, bevalligheid; sicrlijkheid; schoonhcid.
venusto, agg bevallig, bekoorlijk, schoon,
lief; fijn, gecstig, beminnelijk.
venuta, f komst, aankomst.
venuto, p pass (v. venire) & agg gekomen;
ben .-.-, welkom; il primo .-.-, de eerste de
beste.
® vepra'lo, m doomboschje.
® vepre, m doomstruik.
ver, afkorting voor verso.
verace, agg waar, waarachtig; waarheidlievend.
veracemente, avv waarlijk; waarachtig, oprecht.
veracita, I waarachtigheid, waarheidliefuc.
veramente, avv waarlijk, werkelijk; inder~
daad; .-.-? hensch? waarlijk? a parlaT .-.-,
om de waarheicl te zeggen; si .-.- che ... ,
indien het waar is, dat.. ..
veranda, 1 veranda.
veratro, m If. witte nieswortel.
verbale, I agg (Gram) werkwoordelijk; mondeling; alto .-.-, !'1 mondelinge rechtshandeling; traduzione --, woordelijke vertaling; II sost m proces-verbaal, protocol.
verbal mente, avv rnondeling; woordelijk.
verbasco, m If. koningskaars.
verbena, 1 If. verbena, ijzerhard.
verbigra'zia, avv bijvoorbeeld.
verbo, m (Gram) werkwoord; woord; it
Verbo, het Woorcl; it .-.- principale, de
hoofdzaak; non dir ~, geen woord, niets
zeggen; a ,-..-of al"'J al""'ooJ of "'-' a "'-', woord
voor woord; woordclijk.
verbosita,! woordenrijkheid, woordenvlocd.
verboso, agg woordenrijk, breedsprakig.

verdacchio
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verda'eehlo, agg groenachtig; bll'ekgroen.
verda'cc:lo, m (Pitt) aardgroen; dof groen.
verdastro, agg groenachtig.
verdazzurro, m zeegroen, blauwgroen.
I verde, I agg groen; onrijp (ooft); frisch;
monter, levendig, krachtig; WIang, scherp
(wijn); i verdi anni, la verde eta, de jaren
der jeugd; vecchiezza "', frisschc, krachtige ouderdom; visa "', zeer bleek, vaal
gezicht; II sost m het groen; grocne kleur;
frischheid, jeugdigheid, kracht; '" antico,
groen marmer; il ' " Iresco di questa !JaUe,
het frissche groen van dit dal; ~ flccchio,
ma c' e sempre del "', hij is oud, maar nog
altijd frisch, krachtig; essere al "', op
zwart zaad zitten;
:II verde, m palm(boom)takje; lare al "', af·
spreken dat men altijd een palmtakje
moet dragen als men elkaar tegenkomt
(soort philippine).
verdea, I soort wrange witte druif; wijn
daaruit getrokken.
verdeehlaro, agg lichtgroen.
verdeeupo, agg donkergroen.
verdegglamento, m in 't groen staan; het
grocnen (der planten, boomen &).
verdegglante, agg groenend, frisch, bloeiend;
I' eta --, de jeugd.
verdegglare, vi groenen, groen worden; in
't groene vaIlen, groenachtig zijn.
verdeglallo, agg (& sost m) geelgroen.
verdemareo, m ~ wijnmit.
verdemare, m zeegroen.
verdepi'lrro, m preigroen, smaragdgroen.
verderame, m kopergroen, !(roenspaan.
verdeseuro, m (& agg) donkergrocn.
verdet~rra, m aardgroen.
I verdetto, I m Duitsch groen; II agg groen·
achtig.
:II verdetto, m l't verdict, uitspraak (der
jury); gezegde, spreuk, beslissing.
verdezza, 1 groenheicl, groen.
verdl'eelo, agg groenachtig; groenglanzend.
verdlgno, agg groenachtig.
verdlno, m ~ kIeine donkergroene vijg.
verdo'gnolo, agg groenachtig.
verdollna, f ~ soort groene druif.
verdone, I m 3! groenvil'lk, groenling; II agg
donkergroen.
verdume, m groen( der planten).
verdura, 1 groen (der planten); grocnte.
vereeondamente, avv zedig, schuchter.
vereeo'ndla, I kuischheid, zedigheid; schuchterheid.
[bedeesd.
vereeondo, agg kuisch, zedig; schuchter,
verga, / roedl', dun stokje; streep (in weefsell; staaf (goud, zilver &); staaf v. d.
slinger (in uurwerk); schepter, staf;
(Anat) penis; breukstreepje; verghe, PI
Iichtstrepen (in de lucht); '" pastorale,
bisschopsstaf; tremarl'a"'" a""", beven als

een riet.

veridico

verga'lo, m schaapherder.
vergare, vt strepen, met strepen versieren;
met roeden slaan; beschrijven; assai
schrijven; verga! sla toe! sla er op!
vergata, I slag met de roede.
vergatlno, m gestreepte stof, streepjesgoed.
vergato, I p pass (v. vergare) & agg gestreept,
strepig, streperig; geschreven; II sost m
gestreepte stof.
verg~1I0, m lijrnroedenhouder; essere in sui
"', in groot gevaar verkeeren.
verghegglare, vt met roeden slaan, geeselen;
uitkloppen (tapijten); k1cppen (woll.
verghettato, agg ~ gestreept, gepaald.
verglnale, agg maa~delijk.
ve'rglne, I I maagd; 1.1 de Maagd (teeken v. d.
dierenriE>m); la Vergine, de H. Maagd; II
agg maagdeliik, ongerept, onvervalscht;
zuiver; ongebruikt; cera "', maagdenwas;
loresta....." maagdelijk oerwoud; metalli vergini,pl gedegen metalen;olio"', olie geperst
nit ongekookte olijven; ranno "', moederloog; vino --, ongegi~te wijn; aver Ie
moni vergini di ..• of esser '" di, geheel en
al buitenietszijn, de handerniet inhebben
gehad; a caso "', zonder iets van de zaak
te weten.
verglnltA, l maagdelijkheid; zuiverheid, onbevlektheid.
vergogna, f schaamte; zedigheid, schuchterheid, bedeesdheid; schaamrood; schande,
beschaming; schandelijke daad; schande,
schandvlek; vergogne, PI schaamdeelen;
"'! schaam u! '" marcia! je moet je diep
schamen! il boccon della "', 't stukje
dat men op de schaallaat liggen, l'honneur du plat; non curare la "', niets om
de schande geVE>n; lar "', een schande
zijn; lar '" ad alcuno iem. beleedigen,
uitschelden; fig iem. beschamen ver overtreffen; nascondere Ie proprie vcrgogne, zijn
schanddaden verbergen.
vergognare, I vt beschaamd maken; II ,""""si,
vr zich schamen.
vergognato, agg beschaamd.
vergognosa, t ~ kruidje-roer-me-niet.
vergognosamente, avv schandelijk smadelijk; met beschaamde kaken; verlegcn.
vergognoso, agg schandelijk, smadelijk; beschaamd, schuchter, bedeesd; parli vergognose, pl schaamdeelen; poveri vergognosi, pi stille armw.
ve'rgola, f getweernde zijde; gouden boordsel.
vergolato, agg gestreept, bont; met goudborduursel bezet.
vergone, m liimroede.
verldlcamente, avv overeenkomstig de waarheid, naar waarheid.
verldlclta, t waarachtigheid, waarheidsliefde.
[waar.
v,rJ'lIh:o, aGe waarheidlitverd; wllarilcptig,

verificabile

verseggiare
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veriflea'bile, agg tc verificcrcn, tc controleeren.
verifieare, I vi onclerzoek doen naar de
('chtheid van, nazien, verifieeren; bewaarheiden, bekrachtigen, bevestigcn; II
-rsi, vr bewaarheid worden, uitkomcn.
verifieatore, m onderzoeker, verificateur,
controleur.
verifleazlone, I onclerzock (naar de waarheid,
juisthoid, echtheid), 't nazien, vcrificatie.
verislmigliante, agg zie verisimile.
verisimiglianza, I waarschijnlijkheill.
verlsi'mile, I agg waarschijnlijk; II sust m
iets waarschijnlijks.
verisimilmente, avv waarschijnlijk.
vcrismo, m uiterste realisme (in kunst).
verlsta, I m (Pi: -sti) uiterst realistisch
schrijver; II agg naturalistisch, ultrarealistisch.
verita, f waarheid; werkelijkheid; bocca della
- , zeer waarheidlicvend persoon; giura
di dir la _ soUanta la - e tutta la ~, ik
zweer de waarheid te zeggen, nids dan
de waarheid en de geheele waarheid; in of per ~, in waarheid, waarlijk; in santa, in - di Dio, zoo waar als God.
veritiere, veritiero, agg waarachtig, waarheidlievend, oprecht; ~ di sua promessa,
zijn woord houdend.
verme, m worm; made, korenworm; winding
v. h. slakkenhuis; vermi, pi ingewandswormen; ~ della coscienza, de knagende
worm v_ h. geweten; ~ solitario, lintworm.
vermena, I ~ scheut, loot.
vermieeluolo, vermicello, m wormpjc; vermicelli, PI vermicelli.
vermicolare, agg wormvormig; wormsgewijze (bewegine; der ingewallden); worm-;
polso - ,
zeer snelle cn onregelmatige
pols.
vermleola'ria, I ~ wit vetkruid.
verml'fugo, I agg
wormdrijvend; II sost
m T wormmiddel, wormkrujd.
verml'gllo, I m schildluis, cochenillc; scharlakenrood; II agg hoogrood, scharlakenrood.
vermlglione, m bergrood, vermiljoen.
vermlne, m zie verme; vermini, pi ingewandswormen.
vermlnoso, agg vol wormen; aan wormen
lijdend, worm-.
vermoeane, m kolder (v. paarden).
vermut, vermutte, m vermouth.
verna'eela, I soort zoete witte wiin.
verna'colo, agg inheemsch, inlandsch; lingua
vernacola, volkstaal, dialect, patois.
vernare, vi zie svernal'e.
vernata, f winter, wintertijd.
vernere'eclo, agg wintersch; wintcrachtig.
vernlee, I vernis'; vernisje; blanketsel.
nrnj~jare, vI vemissenj VerlilkkeJ),
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vernlelatore, m vernisscr, lakker.
vernlelatura, f vernissing.
vernlno, agg winter-.
verno, m vo:Jr: inverno, winter.
vero, I agg waar, waarachtig; natuurlijk;
echt; - ! of e ~! zeker! 't is waar! com'e
~ Iddio, zoo waar als God (leeft); non
mi pare ~ di ... , F ik kan nauwelijks gelooyen, dat...; II sosl m het ware, waarheidi (Pitt) natuur, werkelijkheid; model;
pitt grande del ~, meer dan natnurlijke
grootte; studi dal ---, pi studies naar de
natuur; dire sempre it ~, altijd de waal'heid sprekcn; I" memoria non mi dice piit
il ~, mijn geheugcn laat mij in den
steck, is verzwakt; a dir ~, om de waarheid te zeggen; lar dal ~, naar de natuur
schilderen; di (of in) ~, werkelijk, waarachtig; (prov) al bU!Jiardo non e credldo it
~, de leugenaar wordt nooit geloofd al
spreekt hij de waarheid.
verone, m balkon.
Veron ese, m Veronecs, inwoncr van Vcrona.
veronica, I ~ eereprijs.
[Christuq.
Veronica, I Veronica; de H. Zweetdoek van
veros!'mlle, agg & zie verisimile.
verre, verro, m ~ beer, mannctjcsvarken.
verretta, f OJ werpspies.
verrlcello, m windas; gangspil.
verruca, I wrat.
verrueoso, agg wratachtig, met wrattcn.
versa'celo, m slecht vers; grimas, spottend,
hoonend ge baar.
versamento, m uitgieting;
uitstorting; $
starting, betaling.
versante, m helling (v. berg).
versare, I vt uitgieten, vergieten, uitstortcn,
storten; inschenken; ~ una somma, $ een
sam storten, betalen; versa it vino, vul de
glazen, schenk in; ~ qc sopra qd, iets
over iem. uitstorten; II vi lekken; /1:g
alles oververtellen; eruit flappen; neerkomen op, bestaan in; ]oopen over; ~
come un vagtio, lekken als een zeef; la
dillicoltci versa in questa, de moeielijkheid
komt hierop neer; una impresa versa in
brutte condizioni, een ondE'rneming neemt
een sleehten loop; komt in moeilijke omstandigheden; I' es"me versa sulle matematiche, het examenloopt over de wiskunde;
III -rsi, 1'r overloopen, zich uitstorten;
zich vol ijver aan iets wijden; in woede,
in vuur geraken.
versa'tile, agg wendbaar, draaibaar; lig ongestadig, wispelturig; ingegno ~, veelzijdig vernuft.
versatlllta, t wendbaarheid, draaibaarheid;
lig onbestenclig-, veranderlijkheid; veelzijdigheid.
versato, agg bedreven, ervarcn.
versegglare, I vi verzen m~l>enj n vt ill- yel"zen brengen,
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verseggiatore
versegglatore, tit vcrzenmaker, dichter.
versegglatura, f (leer van den) vcrsbouw, 't
dichten.
versetto, tit versje; bijbelvers; vcrs v. e.
kerkgezang.
verslera, f duivelin, booze heks; weerwolf;
boeman; fare il diavolo e la "', alles op
zijn kop zetten.
verslflcare, vi vcrzen maken, verzen lijmen.
verslflcatore, tit verzenmaker.
verslflcazlone, I verzenmakerij; versbouw;
leer v. d. versbouw.
verslone, I wending; vertaling; wijze van
voorstellen, lezing, uitlegging, vorm v. c
verhaal.
verslpelle, agg zeer geslepen, sluw.
I verso, m vers, dichtregel; regel; gezang,
slag (v. zangvogel); schreeuw (v. andere
dieren); fig goede manieren, aangenaam
optreden; manier, middel, weg; kant;
richting; versi, pI verzen, gedichten; versi
burlesehi, PI knuppelverzen; cosa senza ~,
onhandelbaar, onhandig ding; onhebbelijk, hoonend gebaar; il ~ del lupo, het
gchuil van den wolf; versi sciolti, pi rijmlooze verzen; 0 per un '" 0 per un aitro, op
de een of andere wijze; andare a' versi ad
aleuno, iem. ter wille zijn; bevallen, aanstaan; qe non mi va a "', iets bevalt mij
niet, past mij niet; devi andare per questa
~, gij moet dezen kant uitgaan; non ei lu
~, er was geen m;ddel op; lare (of rilare)
il ~ a qd, iem. nabootsen, naapen;
mettC1'e (of porre) in versi, in verzen brengen; rispondere a "', behoorlijk, flink antwoorden; pigliare il panna pel ~, iets
goed aanpakken; pigliare qc pel suo ~,
iets goed, van den goeden kant opnemen;
pigliar it '" di qe, ergens voordeel, winst
uithalen, trekken; iets tot een goed einde
brengen; prendilo da questo ~, pak het
aan dezen kant aan; Ie serivo questi due
versi, ik schrijf u deze paar regels; amado
e a ,..., of a via e a "', op goedgekozen, geslaagde wijze, degelijk, behoorlijk.
2 verso, prep tegen; naar, naar... heen;
naar ... toe; in vergelijking met, vergeleken met; omstreeks, tegen; '" la, daarheen; '" la meta del mese, omstreeks de
heIft der maand; '" qui, hierheen; ~ sera,
tegen den avond; '" di S8, op zichzelf beschouwd; di "' ... , uit de richting van ... ,
van den kant van ... ; sono un pimmeo ~ di
lui, bij hem verge Ie ken ben ik een dwerg;
si Ieee", di lui, hij ging op hem af; non
serbo odio ~ nessuno, ik koester tegen
niemand haat.
versta, I werst (Russisehe mijl).
vertebra, I wervel, ruggE'wervel.
vertebrale, agg wervel-; colonna "', wervelkolom, ruggegraat.
vertebrato, agg (& sost m) geweryej <J r4ier).
IT41-~441>~PJJ.

vespro
vertente, agg zwevend, hangend, nog niet
afgedaan; l'anno ~, het loopende jaar.
v~rti!Dza, / strijdvraag, hangende kwestie.
vertere, I vi (aIleen in 3de pers. enkelv.)
zweven, hangend zijn; II v. impers er op
aankomen, uitmaken, er toe doen.
verticale, I agg verticaal, loodrecht; linea "',
loodlijn; pianoforte "', pianino; II sost, I
loorllijn.
verticallta, I loodrechtc stand, riehting.
vertical mente, avv loodrecht, verticaal.
vertice, m kruin; spits; top (v. driehock,
piramide &).
verticillato, agg t kransgewijze gcplaatst.
verticillo, m t klans v. bloemen om stengel
of tak.
verti'glne, I duizeling; aver Ie vertigini, aan
duizc1ingen lijden; mi vengono Ie vertigini,
ik word duizelig.
vertlglnoso, agg lijdend aan duizelingen;
duizelingwekkend.
veruno, pron niemand, geen enkelE'; geen.
verza, I splinter; spaander.
verzlcare, vi groenen, groen worden.
verzl'cola, I suite, roem (in 't kaartspel).
verzlere, In tuin; groentenmarkt.
verzlno, m braziliehout, fernambuk; roode
kleur (daaruit).
verzbtto, agg in: eavolo "', t groene koo!.
ve'scla, I t stuifzwam, bovist; lig smoesje,
verzinsel; T zaehte wind (op sokken).
vescica, I (Anat) pisblaas, blaas; zwemblaas
(v. visschen); blaasje (op de huid); luchtbelle"ije; F bluf, onzin; '" del /iele, galblaas; ~ piena di vento, opgeblazen
mensch, windbuil; vendere veseiehe, lengens, onzin vertdlen.
vesclcante, m T trekpleister.
vesclca'rlo, agg
malattie vescicarie, PI
blaasziekten.
vesclcatbrlo, m
trekpleister.
vesclcolare, agg (Anal) blaas-.
vesclcone, m groote blaas; bolspat, bos
(zacht gezwel aan sprong van paardebecn);
lig & F blaaskaak, windbuil.
vesclcoso, agg vol blazen, blaren.
vescovado, vescovato, m bisschoppelijke
waardigheid; bisschopszetel; bisdom.
vescovlle, agg b'sscho;:>P2lijk.
ve'scovD, m bisschop.
vespa, / wesp.
vespa'lo, tit wespennest;
negenoog,
kwaaclaardige bloerlzweer; L:>. holte,
ruimte onder den vloer; zie stuzzica.re.
vespaslano, m urinoir.
vesperale, agg avond-.
o Vespero, tit avondster, Venus.
vesperti'\lo, vespertlllo, m .!A vleermuis.
vespertino, agg avond-.
vespro, m RK vesper, avondklok; avond,
avonduur; i sacri vespri, PI namiddagsoqsqienstgefeninSi i Vf$f>ri Sj.giliani, pi
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de Siciliaansche Vesper (30 Maart I282);
cantare il ,...., a qd, iem. terdege de les
lezen, ongezouten de waarheid zeggen.
vessare, vi plagen, kwellen, hard behandeIf'n.
vessatore, m plager, kweller, onderdrukker.
vessatilrio, agg plagend, kwpllend.
vessazione, I kwelling; knevelarij.
vessiea, I & zie vescica &.
vessilla'rio, m W standaarddrager, vaandeldrager.
vessillo, m vaande1, standaard; veldteeken.
Vesta, I Vesta.
vesta. I zie veste.
vestale, I Vpstaalsche Maagd.
veste, I japon, jurk; kleeding; omhulsel,
huls; kap (v. monnik); doodshemd; vorm,
inkleeding (van gedachten); ~ da camera,
kamerjapon; ,...., d' un liasco, flesschenhuls; mutarsi Ie vesti, van kleeding veranderen; (prov) e pitt bella la ,...., che la
sposa, het uitwendige is meer waard dan
wat er inzit; zie panna.
Vestfa'lia, t Westphalen.
vestfa'lieo, agg Westphaalsch.
vestia'rlo, m kleeding (in 't algem. gesproken); kleerenkamer; kleederbewaarplaats,
vestiaire.
vestiarlsta, m (Pl: ~sti) bediende in de vestiaire; verhuurder v. maskers, tooneelkleeren &.
vestl'bolo, m vestibule, voorportaal; ~ dell'orecchio, (Anat) voorhof van het oor.
vestl'gio, m (Pl: vestigi, m & vestigia, vestige,
I) spoor, voetspoor; voetstap; vestigia, pi
sporen, overblijfse1s (v. oude bouwwerken); vestigi, pl wapenrusting, wapens;
seguire Ie vestigia of mettersi sulle vestigia
di qd, iemands voetspoor, iemands VOOIbeeld volgen.
vestimento, m (Pi: ~i & ~a) kleeding; kostuum; kleederdracht.
vest/re, I vt kleeden, aankleeden; RK inkleeden (monnik, non); aandoen; opsieren,
tooien; omhullen, inkleeden (zijn gedachtpn); inrichten, stoffeeren (woning,
kamer); ,...., gli abiti /rancescani, de Franciskanerpij aandoen, aannemen; Christo
vesti carne umana, Christus nam de menschelijke gedaante aan; ~ i suoi concetti
con eleganza, zijne gedachten in een sierlijken vorm kleeden; II vi zich kleeden,
dragen, gekleed gaan (in, di); III -rsi, VI'
zich aankleeden, assai hd ordesgewaad
aannemen in een klooster gaan; ,....,rsi da
con.tadino, zich a]s een boer klPeden; la
campagna si veste di liori, het veld bedekt,
tooit zich met bloemen; IV sost m kleeding; manier v. kleeden; aver il vitia e il
vestito, vrije kost en k1eeding hebben.
vestitino, m kinderjurkje.
vestlto, I P pa§s (y, wstire) &: aGG ~ek)eed,

vettura

aangeklecd; - in nero, in den rouw; 11ascere - , een gelukskind zijn; II sost m
kleeren, gewaad, kostuum, pak; ~ bello e
latta, confectiekostuum.
vestitu'cc!o, m armzalige, sjofele kleeding.
vestltura, I kleeding; dracht.
vestizione, I 't inkleeden, 't aantrekken v. h.
ordfskleed (v. monniken en nonnen).
vestone, m kostbaar gewaad, staatsieklecd.
Vesu'vio, m Vesuvius.
veterano, m oudgediende, veteraan.
veterina'ria, I veeartsenijkundc.
veterina'rio, I agg veeartsenij-; scuola velerinaria, veeartsenijschool; II sost m dierenarts, vee arts.
veto, m veto, verbod; porre il -, zijn vdo
uitspreken.
vetra'io, m glazenmaker; glashandelaar.
vetrame, m glaswaren; glaswerk.
vetra'rio, agg glas-; glasblazers-; arte vetraria, glasblazerij, glasblazerfkunst.
vetrata, f glazen deur, venster; kerkraam;
glazen afsluiting.
vetreria, I glasblazerij; vetrerie, PI glaswaren.
vetrlato, agg zie invetriato.
ve'trice, f & m ~ katwilg.
vetrieia'io, m wilgenbosch, griend.
vetricione, m It: schidwilg.
vetriera, / glazen deur.
vetrlfleare, I vt verglazen, tot glas smelten;
II vi verglazen, tot glas worden.
vetrificazione, I glasberpiding, verglazing.
vetrina, I vitrine, uitstalkast, winkelkast;
gla:<uur.
vetrino, agg glasachtig, bros; occhio ,...." glas·
oog (v. paarol ).
vetriillo, m vitrioo\.
vetriuiila, f ~ glaskruid.
vetriuiilo, agg glasachtig.
vetro, m glas; vetri, PI glaswerk; glasscherven; vensterruiten; ......, di cocca, flintglas;
cosa di - , zaak die niet duurzaam is, niet
stand houjt; - opaco, matglas; ,...., da
specchi, spiegelglas.
vetrone, m ijzel.
vetroso, agg glasachtig, glazig.
Yetta, f top; spits; top; afgebroken tak; stok,
stang, roede; knuppel van dorschvlegel;
dalla - al pie, van top tot teen; tremare
come un.a ,...." beven als een rietje.
vettarella, / rijsje; stokje, takje.
vettina, f verglaasde kruik, oliekruik.
vettone, m scheut, loot; wijngaardstaak.
vetfova'glia, t of ~glie, f pllevensmidde1cn,
victualil!n; proviand.
vettovagliamento, m approvianclcering, levensmiddelenvoorziening.
vettovagliare, vt approviandeeren, van levensmiddelen yoorzicn.
vettura, I het verhuren van rij-, trek- of
l3!'tdieren; stalhouderij; vocrwezen; voer-
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tuig; wagens. koets; personenrijtuig (in
wille van. we gens; per '" di letteTa. per
spoortrein); bestie da~. plrijtuigpaarden;
brief. schriftelijk; per'" di teo om uwenttrekdieren '" di piazza. stationneerend
wille; II esclam komI komaan! via sbrihuurrijtuig '" di posla. postkoets; '" di
gatil kom. haast je wat!; III avv weg.
rimessa. huurrijtuig; dare a "'. verhuren
voort. heen; ",I weg! J,. rechtuit! andar
(paarden. wagens &); lare due vetture.
"'. weggaan; va' ",I ga weglloop (toch)
twce ritten doen; riscuotere la "'. de
heen! questo libro va '" aruba. dit boek
vracht ophalen.
gaat weg als koek; buttar (of gettar) """.
vetturale, m voerman. vrachtrijder.
wegwerpen; cacciar "". wegjagen; dar
vetturegglare, I vi in een rijtuig rijden; II
'" qc. iets weggeven; tirar """ un lavoro.
vt per kar. rijtuig vervoeren.
een werk zoo gauw mogelijk afmaken; '"
vetturlno, m huurkoetsier; voerman.
di qua! "" di quil weg van hier! """ ~.
vetusta, I ouderdom.
I stuk voor stuk. op de rij af; a terstond,
vetusto, agg oud; antiek.
dadelijk; 3 zeo zoo; -. non son cose da tel
vezzegglamento, m liefkoozing. vleierij.
laat dat. dat zijn geen dingen voor ul
vezzegglare, I vt liefkoozen. aanhalen; koesma "'. ti par gif,sto questo? waarlijk. dunkt
teren (een gedachte); II "'Tsi, vr zich te
u dat juist? elt "'loch kom! e ......, digoed doen. zichzeif vertroetelen.
scorrendo. e """ dicendo. en zoo voorts.
vezzegglatlvo, agg liefkoozend. vleiend; vlliblllta, I berijdbaarheid. toestand v. e.
nome "'. vlemaampje. liefkoozend
vladotto, m viaduct.
[wcg.
naampje; woord met vleiende. liefkoo- vlagglante, m reiziger.
zende beteekenis_
vlagglare, vi reizen.
vezzo, m !Iefkoozing. aanhaling. vleierij; vlagglatore, m .-trice, I reiziger; -ster.
aanvallighdd. heftallighdd; gebruik. ge- vla'gglo, m reis; reisbeschrijving; dare il
woonte; pardsnoer. koraalsnoer; ligtiuolo
buon "'. goede reis wenschen; zie servizio.
di vczzi. lievelingskind; aver in """ qc. vlale, m laan.
iets gewoon zijn.
vlaletto, m laantje. tuinpad.
vezzosamente, avv vezzoso, agg lieftallig. vlandante, m voetganger. wandelaar.
liefkoozend; vleiend.
vla'tlco, m RK teerspijze. de SacramE'nten
vi I (accusatief- en datiefvorm van voi) pron
der stervenden; reisgeld; comunicarsi
pers zde pers. meerv.: u; """ amo. ik beper "'. de laatste sacramenten ontvangen.
min u; '" comando di lar cosio ik beveel u viatore, m reiziger (op 't levenspad). voorbijganger.
zoo te doen; II avv daar. luer, daarginds,
er; vi sta di casa. hij woont hier; non '" via val, m indecl heen en weer geloop, geposso andare, ik kan er niet heengaan; III
drang, gewoel.
niet te vertalen aanvullingswoord; in vi'bici, m pI
blauwe plekken op de huid.
questa stanza vi sono trappe persone. in vibrare, I vt zwaaien, slingeren; II vi slingedeze kamer zijn te veel menschen.
ren, trill en.
via, II I weg, straat; z reis. weg, gang; 3 in- vibratezza, I het zwaaien, slingeren; lig
gang, doorgang; 4 lig middel. weg. makracht, bondigheid (v. stijl)_
nier; 5 maal; '" d' acqua, waterweg; vie di vibratore, m ... vibrator, zoemer_
campagna. pI landwegen; '" Cavour, Ca- vlbratorlo, agg slinger-, tril-; moto "', slingevourstraat; vie di citta. pI stadsstraten; '"
rende, trillende beweging.
Crucis, kruisweg; vie digestive. pI spijsver- vibrazione, f slingering, trilling. vibratie.
teringskanalen; vie di latto. PI geweldmid- vibrlone, m bacterie met trilhaartjes_
delen; via lattea, III Melkweg; '" di mezzo, viburno, m !f. sneeuwbal.
middelweg; ,...., pUIJblica, openbare weg; vicaria, t vicariaat, ambtswaarneming.
'" va of"""" vai, geloop, toeloop; andar per vlcariale, agg van den (een) vicaris.
la mala - , te gronde gaan; zijn verderf vicariato, m plaatsvervangerschap; vicategemoet gaan; aprir la "', den weg, den
riaat; ambt, woning v. e. vicari~.
doorgang vrij maken; dar la '" a, den vlca'rio, I m plaatsbekleeder, hulpgeestevrijen loop laten aan (zijn woorden); laten
lijke, vi caris; il Vicario di Cristo. de stedeaf-, wegloopen (een vloeistof); non c'c """.
houder van Christus: de Paus; '" generale.
er is geen doorkomen aan; non c· era'" di
vicaris-generaal (v. e. bisdom); padre """",
persuaderlo, het was onmogelijk hem tc
plaatsvervanger v. d. prior; II agg plaatsovertuigen; tre ,.." tre fa nove, driemaal
vervangcnd.
drie is negen; lastricare la '" a qd. iem. ® vice. i zie vece.
den weg banen. effenen; mettersi in "', vict-, (voorvoegsel) vke-. ond~r-.
zich op weg begeven; metters;, per Ie ma?e viceammira'glio, m J,. vice-admiraal.
vie, zich op slechte paden begeven; per '" vieeeancelliere, m vice-kanselier.
of ,...., lacendo, onderweg; per ,.." eli.... I viceconsole, m vice-consul.
door middel. doorJ>€hulp van ... ; II om, ter I vieeeurato, m onderpastoor.
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vicedirettore, m Oll<lerdirccteur.
vicimda, I opeenvolging, reeks; afwiss('ling;
toe val; gebcurtenis, voorval; wisselvalligheid; lotgeval; "-' della coJtit'azione, wissel·
bouw; Ie vicende della civiita, de tijdpnken
der beschaving; a "-' of per "-', afwi<;<;clend; om de beurt; wederzijds.
vicende'vole, agg wederkeelig; onderling.
vicendevolezza, l wederkeerigheid; afwissc··
ling.
vicendevolmente, avv wederzijds, wederkeerig; om lie beurt, afwi<;selend.
vicennale .• agg twintigjarig, alle twintig jaar.
vicennlo, m tijdvak van 20 jaar.
vlcepresldente, m vice-president, ondervoor··
zitter.
vieepresidenza, f ondervoorzitterschap.
vieere, m indect onderkoning.
viceregina, I onderkoningin.
vleerettore, m r>nderdirecteur.
vleeversa, avv over en weer, heen £'n terug,
vicina, I buurvrouw.
[vice versa.
vieina\~J agg naburig, belendend; buurt-;
strada "-', buurtweg, dorpsweg.
vieinante, m & I bUHrman, buurvrollw.
vieinanza, I nabijheid; buurt; Ie vicinanze
della citta, de omgeving van de stad.
vieinato, m nabuurschap, buurschap; de
buren; lar bello il "-', de heele buurt in
opschudding brengEn.
vielnita, I nabijheid, nabuurschap.
viei'no, I agg nabij, naburig; aangrenzend,
beJendend; Natale e "-', Kerstmis staat
voor de deur; II sost m buurman, buur; e
un mio "-', hij is een van mijn buren, uit
mijn buurt; III avv & prep nabij; naast,
neven; abita Ii "-', hij woont hier naast;
mettilo piil "-' a me, leg het dichter bij mij;
"-' alia lesta, vlak voor het feest; du "-',
van nabij (beschouwd).
vieissitu'dine, m afwisseling; wisselvalligheid; vicissitudini, pl de wisselvalli~heden
van de fortuin; des levens.
vi 'colo, vicoletto, In nauw straatje, steeg;
vicolo ci6!:0, slop.
vidimare, vi voor gezien teekenen, viseeren;
voor eensluidend afschrift teekenen.
vie, avv zeer, veel; "-' peggio, meglio, vee!
slechter, beter; "-' Piil, veel meer.
Vienna, I Weenen.
Viennese, I agg Weensch, Weener; II sost m
Weener, inwoner v. Weenen.
vieta'bile, agg te verbieden.
vietare, vt verbieden, verhinderen, weigeren;
e vietalo di ... , vuboden te ....
vietatlvo, agg verbiedend, verbods-.
viHo, agg ranzig, oud, bedorven, bpschimmeld; ouderwetsch, verouderd.
vietume, m oCld, bedorven goed; ranzige,
beschimmelde waar; fig oude kost.
vigente, agg vigeerend, geldend, van kracht
zijnd.

vile

vi'gere, vi (aJleen gebruikt in de vormcn:
vige, vigevfl, vigera) van krasht zijn, gelden.
vigesimo, num agg twintigste.
Vigilante, agg vigilante mente, avv waakzaam, omzichtig.
vigilanza, I waakzaamheid, omzichtigheid;
bewaking (door de politie).
vlgilare, I vi waakzaam zijn, waken; letten
(op); ijverig zijn; II vt bewaken, onder toezicht houden; oplctten, oppassen.
vi'gile, I agg waakzaam; 11 sost m wachter;
vigili, pt brandweer (in Rome).
vigi'lia, I nachtwake; RK dag of avond v66r
een feestdag, vigilie; zielmis, gebeden bij
een doode; III nachtwacht, vierde deel
v. d. nacht (3 uur); v66ravond; la "-' di
Natale, Kerstavond, Heilige Avond;
tenere fa "-', de vigilie houden; alia "-'
della !'uerra, aan den v66ravond van den
oorlog.
vigliacca'ccio, m ellendige lafaard.
vigliaccamente, avv laf, laag.
vigliaccheria, / lafheid; laffe, lage daad.
vigliaeco, 1 agg laf; laag; II sost m lafaard;
laaghartig mensch.
viglietto, m zie bigl;et/o.
vigna, I wijnbug, wijng:1ard; vigne, pi wijnstokken; la "-' del Signore, wijngaard des
Heeren, de kerk; piantar "-', een gewaagde
onderneming bE ginnen; porre una "-', een
wijnberg aanleggcn; non c'e terreno da
porci '"-', I daarop (op hem) valt niet te
vertrouwen; mEn kan hem nk ts op de
mouw spe1dcn; trovare una bella "-', een
voordeellg, aangenaam zaakje vinden.
vignaiuolo, m wijngaardenier, wijnbouwer
vignato, agg met wijnstokken b('plant.
vigneto, m wijngaard, wijnberg.
vignetta, f vignet.
vigogna, I ~ vicunna, Peruaansch schaap;
lana di "-', vigognewol.
Vigore, m kracht, sterkte, levenskracht; fig
geestkracht, vastheid; geldigheid, kracht
(der wetten); entrare in "-', van kracht
worden.
vigoreggiare, I vi krachtig, sterk, worden,
zijn; van kracht zijn 01 worden; II vt zie
invigorire.
vigoria, t kracht, zielskracht, geestkracht,
vuur.
vigorosamente, avv vigoroso, agg krachtig,
sterk, vurig, levendig; fig kemachtlg,
(stijl).
vigorosltA, I kracht; levmdigheid; opgcwektheid.
vile, I agg laf, gemeen, laag, verachtelijk;
gering, laag (v. afkomst); a "-' prezzo,
tc gen gcringen prijs; II sost m lafaard;
laag, gtmeen mtnsch; gcmeenheid, laagheid; in lui c' edel "-', er is iets laags, gemeen3 in hem; at/ere, tenere tI ' - ' J veT""
ach ten, gering<;chatten.
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vilillcare, vt zie avvilire.
villflcatlvo, agg geringschattend, verachte·
lijk; vemederend.
vlllpendere, vt geringschatten, minachten,
versmaden.
vilipimdlo, m minachting, geringschatting;
hoon, smaad.
vlllpeso, p pass (v. vilipendere) & agg veracht, geringschat, mct dc voctcn getreden.
villa, Ilandhuis, buiten, villa; andare in "',
naar buiten, naar zijn buiten gaan.
villa'gglo, m dorp, gehucht.
viii ana, I boerin; ruwe, onbeschaafde vrouw.
villana'ceio, m boerenkinkel, lomperd.
villanamente, avv lomp, vlegelachtig.
villanata, I grofheid, lompheid.
vlllanella, I frissche, knappe boerendeern; I
landelijk dan.slied.
viii anello, m knappe, flinke boermzoon.
vlllaneseamente, avv villaneseo, agg lomp,
vlegelachtig; boersch, ongemanierd.
vlllania, I beschimping, beleediging; scheldwoord; onbeleefdheid, lompheid.
villano, I agg dorps-; landelijk; boersch; lig
onbeschaafd, ongemanierd, lomp; colPl
villani, pi harde, geduchte slagen; II sost
m boer, dorpeling; vlegel, lomperd; e un
'" nato e calzato, 't is een aartsv1e g!'I; '"
rilatto of rivestito, lompe parvenu.
vill&nzone, m boerenkinkel.
villegglante, m zomerbewoner van villa oj
bUltengoed, zomergast.
villeggiare, vi den zomer bui ten doorbrengen.
villeggiatura, f zomerverblijf, buiten; tijd
dien men op zijn buiten doorbrengt.
villere'cclo, agg landelijk.
viii etta, I kleine villa, klein bUitengoed.
vi'lIieo, m landman, boer.
villino, m kleine villa, klein huis met tuin
(in de voorsteden).
villo, m haartje; vezel.
villoso, agg harig, wollig, v('zelig, ruig.
vllmente, avv lafhartig, gemeen, laag.
vlltA, I lafheid, laagheid, gemeenheid; lage
afkomst.
vllu'eehio, m !f. akkerwinde.
vllueehione, m !f. haagwinde.
vlluppo, m bundel, bos (haren, werk, wol);
lig warboel, verwarring.
vlmlnata, I vlechtsel van wilgeteenen; rijsbundel.
vl'mlne, m wilgeteen; bindrijs.
vlml'neo, agg teenen.
vlna'cela, f wijndroesem; vinacce, Pl uitgeperste druiveschillen.
vlnaceluolQ, m druivepitje.
vlna'lo, m wijnhandelaar; wiinhuishouder.
vlna'rlo, agg wijn-; vasi vinari, pi wijnvaten.
vlnato, agg wijnrood.
vlnattlere, m wijnhandelaar.
vinca, t of erba - , '" maagdepalm.

vinolenza

vlnca'la, f wilgenboschjc.
vlncastro, m wilgentak; herdersstaf.
vincente, agg overwinnend, zegepralend.
vl'ncere,1 vi overwinnen, winnen, zegepralen;
non si vince ne s' impatta, men wint noch
verliest, komt niets vooruit; II vt overwinnen; vermeester€n; overtuig€n, bewegen (tot iets), voor zich winnen; overtreffen (in goedheid, in bonta); non vi
lasciate '" dall' ira, laat u niet door den
toorn beheerschen; il cavallo vince la
mano (del cavaliere), het paard gaat er
van door; - il partito, een meerderheid
voor zijn voorstt:1 hc·bben (in 't parlement &); _ una prova, een prot:f, een
examen met goed gevolg doorstaan; ,....,
una scommessa, et:n weddenschap winnen;
(prov) chi vince la prima perde il sacco e
la larina, eerste gewin is kattengespin;
chi la dura la vince, de aanhouder wint;
III -rsi, VI' iem. gewonnen, gelijk geven.
vlncheto, m wilgenboschje.
vlnel'blle, agg overwinnelijk, overtrefbaar;
te ovt:rwinnen.
vlnclbosco, m !f. kamperfoelie.
vl'ncldo, agg week, slap, pappig. [dersstok.
vlncl'gllo, m wilgeteen (om te binden), hervl'nelta, I overwinning, zegepraal, winst;
winnend nummer in de lot(:rij.
vlncltore, m ,....,trlce, I overwinnaar, winner.
vlneo, m ~ katwilg, bindwilg; vinchi, pi
wilgeteenen.
vlncolare, vt &'l binden, sluiten, aangaan
(verbintenis); beperken.
vl'ncolo, m band; boei; ,...., d'amicizia,
vriendschapsband; vlncoli del commercio,
pt den handel aan banden leggende bepalingen.
vl'ndlce, I agg wrekend; it ,...., giorno, de dag
der wrake; II sost m & I wreker; wreekster.
vlnello, m slappe wijn bereid uit geperste
druiveschillen en water.
vlnettlno, vlnetto, m lichte, aangename wijn.
vlnl'colo, agg wijnbouwend; wijnbouw-.
vlnl'fero, agg wijn voortbrengend.
vlno, m wijn; - di mele, appelwijn; - nostrale (of nostrano), landwijn; - da pasto
(of da tavola), tafelwijn; - del Reno,
Rijnwijn; vin saluo, zoete, witte wijn; tagliato, versneden wijn; lal e il-, den wijn
kelderen, alle behandeling~n doen ondergaan; il buon '" la buon sangue, goede
wijn geeft goed bloed, verheugt het menschelijk hart; il - di casa non imbl'iaca,
huiselijk genoegen schaadt niet; leval' il
vin dai liaschi, zich uit een zaak, een onderneming terugtrekken; zie Irasca, oste &.
vlnolento, I agg aan den wijn verslaafd; II
sost m dronkaard.
vlnoienza, vlnoslta, t verslaafdheid aan den
wijn, dronkenschap.

vinoso

viscere
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vlnoso, agg wijnhoudend; naar wijn smakencl; zie ook vinolento.
vinto, 1 p pass (v. vincere) & agg overwonnen; overtuigd; bewogen tot; terneergeslagen. ontzenuwd. krachteloos; darsi
(per) "'. zich overwonnen verkiaren. toegeven. wijken; darla (per) vinta a qd. iem.
gewonnen geven. hem gelijk geven. zijn
aanspraken erkennen; 11 sost m overwonneling. overwonnene; guai ai vinti. wee
den overwonnenen.
vlnu'colo, m lichte. slappe wijn.
1 vl6la, /1 altviool; violist.
2 vl6la, / If. anjer, anjelier; '""-' a ciocche.
muurbloem; '""-' mammola. welriekend
viooltje, Maartlch viooltj".
vlola'blle, agg schendbaar.
vlolacci6eco, m If. muurbloem; violier.
vlola'ceo, agg violetachtig.
vlolare, vi onteeren. schenden. verkrachten.
ovel treden; ontwijden.
I vlolato, agg violet; violen-(stroop).
2 vlolato, p pass v. violare.
vlolatore, m '""-'trice. t overtreder. verkrachter. scllender.
vlolazlone, / overtreding; schending. verkrachting.
violentare, vi geweld aandoen. overweldi·
gen.
violentemente, avv vlolento, agg gewelddadig. hevig. heftig. onstuimig.
vloUnza, t geweld. dwang; hevigheid. heftigheidi fare '" a qd. iem. geweld aandoen.
violetta, t If. viooltje.
vloletto, agg (& sost. m) violet. blauwpaars.
vlollna, f '""-' di macchia of selvatica. If. dagkoekoeksbloem.
vlollnlsta, m (PI: "'sti) I violist. vioolspeler.
vlollno, m I viool; vioolspeler; (Scherz) ham;
chiave di "'. vioolsleutel.
vioioncelllsta, m (Pi: "'sti) I cellist. viol oncelspeler.
violoncello, m I violoncel; cellist.
viol one, m I basviool.
vl6ttola, t vl6ttolo, m voetpad, weggetje.
vl'pera, / adder; giftslang; lingua di '""-', lastertong. booze tong; parere una "', woedend. giftig zijn.
vlpera'io, m addervanger; plaats vol adders.
vlperlno, I.m jonge ad,1er; II agg slangachtig;
erba viperina. If. slangenkruid; lingua
viperina. lastertong.
virago, / indecl vlra'glne, / manwijf. bazin.
virare, vi J,. draaien. keeren. wendf'.,; ,....,
I' aneora. 't anker inhalen; ,...., di burdo. J,.
halzen. voor den wind doen wenden.
Vlrgl'1I0, m Virgilius.
vlrglnale, agg maagdelijk.
vlrgl'neo, agg maagdelijk.
Vlrgl'nla, I Virginie. V'""-'. m indecl virginia
(sigaar. sigant).
vl'rgola, t komma; zie punto.

vlrgolare, vlrgolegglare, vi van komma's
voorzien; tusschEn aanhalingste~kens
plaatsen.
vlrgolettare, vi tusschen aanhalingsteekens
plaatsen.
vlrgoleUe, t PI aanhalingsteekens.
vlrgulto, m ~ scheut. jonge tak.
® vlrlda'rlo, m tuin.
virile, agg mannelijk; lig moedig; eta "'.
mannelijke leeftijd.
vlrllltil,l mannelijkheid; mannelijke leeftijd;
mannelijke kracht. moed.
vlrllmente, avv mannelijk; moedig.
vlro, m man (bij Dante).
Vlrtemberga, I Wurtemberg.
vlrtemberghese, I agg Wurtembergsch; 11
V ....... m Wurtemberger.
virtu, I (Pi: virtu) eigenlijk: mannelijke degelijkheid. kracht; moed, manhaftigheid;
meestaI: deugd; lig innerlijke kracht.
werkdadigheid. WErking; toovermacht;
macht. kracht. vermogen; Ira/lato delle
...... delle erbe. verhandeling over de geheime krachten. de eigenschappen cler
planten; amal'e la ""'. de deugd beminnen;
lar di necessita virlu. van den nood een
deugd maken; seguil'e lao '"""'. het pad der
deugd bewandelen; in "'. potentieel. vermogend. aanwezig maar zich niet uitend.
nog niet werkend; in '""-' della legge. krachtf·ns de wet; in ...... di suo potere. klachtens
zijn ambt.
vlrtuale, agg virtueel. innerlijk aanwezig
maar in zijn vermogen niet tot uiting
komend; verborgen wLrkend; inlenzione
....... aaniE'g. vermogen tot goed 01 kwaad;
energia '""-', arbeidsvermogen van plaats.
vlrtualitA, 1 virtualiteit. innE'rlijke, vermogende kracht; aanleg.
vlrtualmente, avv virtueel. feitelijk, practisch.
vlrtuosamente, avv deugdzaam; deugdelijk.
bekwaam; moedig. dapper.
vlrtuosltil, 1 virtuositeit. kunstvaardigheid.
virtuoso, I agg deugdzaam. braaf; heilzaam;
deugdelijk. bekwaam; moedig. dapper;
donna virtuosi);. deugdzame. brave vrouw;
II sosl m virtuoos.
vlrulento, agg
kwaadaardig. hevig. vinnig. bijtend. giftig (ook lig).
vlrulenza, 1 giftigheid. kwaadaardigheid;
vinnigheid. heftigheid.
virus, m
smetstof.
vlsa'cclo, m > leelijk. terugstooh-nd gezieht.
vis ellmlea, I komische kracht.
vlscerale, agg
ingewands-.
vl'seere, m (Pi: ......"i, m & --re. I) ingewand;
menschelijk gevoel. !iefde. hart; Ie viscel'e. pi Uig) het diepste des harten; ......
mio! mijn hart! mijn alles! Ie viscere della
terra, het ingewand der aarde; non aver,

r

r

r

vita

vischio
visce1'e pei poveri, gecn hart, geen gevoel
voor de armen hebben.
vl'schlo, m ~ marentakken; vogellijm.
vlschloso, agg zie viseoso.
viscid Ita, f kleverigheid, slijmerigh~id.
vl'seldo, agg kleverig, taai.
vlscldume, m kleverige, taaie massa.
vl'sclola, f ~ zure k~rs, morel.
vl'sclolo, 111 ~ morellenboom.
visco, m zie vischio.
vlscontado, m tite! en lallc1gord v. r. hurggraaf.
vlsconte, m burggraaf.
vlscontessa, f burggra Yin.
vlscosltit. f kleverigheid, taaiheid; sJijmcrigheid; T taai slijm.
vlscoso. agg kleverig, taai, slijmerig, slijmig.
vlsetto, m lief gezichtje; a.ardig snoetje.
visl'blle, agg zichtbaar, duideJijk, klaar.
vlslbl'1I0. ·m groote menigte; overvloed;
andare in ""'. F van vreugde, blijdschap
buiten zichzelven geraken.
visiblllta. f zichtbaarheid; duidelijkheid; aIgemeene bekendheid.
vlslbllmente. avv zichtbaar; openlijk.
visiera, f ID he1mvizier; schermmasker; a ""'
alzata, met ooen vizier, onverschrokken.
Visigoti, m pi West-Goten.
visino. m lief, vriendelijk gezichtjc.
visiona'rio, I m dwepcr, droomer, gees tenziener; II agg ingebeeld, hersenschimmig.
visione, ! 't zien; visioen; droomgezicht; verschijning; fig hcrsenschim; droombeeld;
"" beatifica, aanschouwing van de heerlijkheid Gods; aver in ""' qe, iets in de gedachte, v~~r den geest hebben; prendere
"" di un dacumento, inzage nemen van een
document.
vislr. vis ire, m vizier (Turksch minister).
vi'sita, f bezoek, visite; visitatie, onderzoE k
(door douanen, politie &); biglietto da "-',
visitekaartje; ""' di Santa Elisabetta,
langgerekt logeerbezoek; ,...., del Signore,
bezoeking des Heeren; fare la sua"" a un
superiore, zijn opwachting bij een chef
maken.
visitandina, f RK non der Visitatie-orde.
visitare. vt bezoeken, opzoeken; bezichtigen;
onderzoeken, visiteeren; Dio visita qd,
God bezoekt, beproeft iemand.
visltatore, m ,...,tora. trice. f bezoeker; oster;
bezichtiger; visiteur (der douane).
vlsitazione. f bezichtiging, visitatie; fa V"-,,
bezoek van de Maagd Maria aan de H.
Elisabeth, Maria Visitat;e (2 Juli).
visivo. agg met gezichtsvermogen bedeeld,
gezichts-; organi visivi. pi gezichtsorganen_
viso, m gezichtO, gelaat, aangezicht, aanschijn; gezichtsvermogen; blik, oog; gelaatsuitdrukking, uiterlijk; fig & F moed,
priestbeid; ,...., llianro f rO~$O, ,gez:i~pt Vim

melk en bloed; ""di dispetta, veracht€'lijke
gelaatsuitdrukking; ,..., nuovo, onbekend
gpzicht; ,..., turbato, verstoord, boos uiterlijk; andar sui ""'. dreigend nader komen;
non aver il '""-' volta di dietro, F ni<:t leelijk
zijn; dire altrui una eosa suI""', iem. iets
ronduit in 't gezicht zeggen; esser'""-' di ...•
de driestheid hebben om ... ; far buon '""-' a
qd, een vriende1ijk gpzicht teg€'n iem.
zetten; far it ,..., rosso, verlegen, beschaamd zijn; la marte non guarda in '""-' a
nessuno, de dood ontziet niemand; mostrare il "", zich krachtig te weer stellen,
zijn tanden laten zien; a '""-' aperto, met
open gelaat, onverschrokken; a ,..., a ,...."
van aangezicht tot aangezicht; neus aan
neus.
vlsorio, agg gezichts-; nervi visori, pl gezichtszenuwen.
vispezza. f levendigheid; vlugheid.
vlspo, agg levendig; vlug, bij de hand;
schalksch.
vissuto, p pass van vivere.
vista. f het zien, gezicht; gezichtsvermogen;
gezichtsorgaan. oog; blik; uitzicht, vergezicht, gezicht; 0 ster, hemellicht;
o venster; 0 doel; fig schijn; eambiale a
'"-'. $ zichtwissel; ,...., corta, bijziendheid;
che '""-' magnifica! wat een prachtig uitzicht, pagabile a ,...." betaalbaar op vertoon, aan toonder; punto di ""', gezichtspunt, standpunt; aver male alla ""',
5lechte, zeere oogen hebben; aver in,...., qc,
iets op 't oog hebben, zijn oogmerk op
lets gevestigd hebben; mi basta una sola
'"-' per conoseere quel ehe een enkele blik
is mij voldoende om te zien wat het i,,:
tsser di buona, di eattiva '""-', goed, slecht
van gezicht zijn; far '""-' (of far le viste)
ii ... , den schijn aannemen van te ...• doen
alsof. .. ; giungere a ,...." in 't gezicht komen;
perdere di ""' qc, iets uit 't oog verlieZEn;
quanto la ""' pOria, zoo ver als het oog
reikt; a ""', op 't gpzicht, enkel op 't bezien; naar den schijn; a prima "-', op 't
eerste gezicht, bij den eersten blik; I van
't blad (spelen); di ""', van aanzien (kennen); in '""-', met 't oog op; oogenschijnlijk.
visto, I p pass van vedere; II sost m visum;
apporre il '""-'. zijn visum stell en, voor gezien teekpnen, stempel en.
Vi'stola, f Weichse!.
vistosamente, avv opvallend, in 't oog 100pend.
vistosita, f opvallend uiterlijk of gedrag;
opzichtige kleeding; pralerij.
vistoso. agg in 't oog loop end. opvallend,
opzichtig; hel (kleuren); fraai, statig.
visuale, I agg gezichts-, oog-; II sost m uitzicht, vergezicht.
vita, f leveno; fig duur, bestaan; levcnsvoorwaarde, ~enllw; leyem;dUllri Icefwijze,

e.

vitabile
manier van leven; levenswandel; levensonderhoud, kost; opg,w,kth,id, levendigheid, vuur, leve~slu<;t; levensbeschrijving; gestalte, gedaante, taille, middel;
lijfje, keurslijfje; a _ (durante) of ,.....
natural durante, levenslang; in tutta la sua
,....., g~durende zijn geheele leven; abita
fatto a -, eng om 't Iijf sluitende kleeding;
l'aUra -, la seconda - (of la - jutura),
het toekomstig leven, het leven na dit
leven; '" attiva, werkzaam leven; ,.., da
cani, hondenlcven; ,..... contemptativa, bespieg~lend leven; dittatore a ......." dictator
voor het leven; donna di mala - , publieke
vrouw; ergastolo a - , levenslange gevangenisstraf; turbo per la ,....., aartsschurk;
istituzioni che hanna poca - , instellingen
die een kort bestaan hebben; ......., intemerata, onb~rispelijke levenswandel; ladro
per la --, aartsdief; - lunga, lange taille;
Ie vite dei martiri, PI de levens der martelaren; ragazzo pleno di ......." levenslustige,
levendige knaap; ......., scelta, verwend, V£(wijfd leven; ......., scostumata, ongebonden
leefwijze; ,..... stretta, dunne taille; tenor di
- , levenswijze; levensstandaard; dar
segni di - , teekenen van leven geven; U
credito ~ la - del commercio, het krediet
is een levensvoorwaarde voor den handel;
guadagnarsi la - . zijn kost verditnen;
passare all' aUra - . tot een ander leven
overgaan. sterven; portare una cintola intorno alta - . een gordel. ceintuur om het
Iijf dragen; prendere a mezza - . om het
middel pakken, vattell; salvar la - a qd.
iem. het leven redden; star sull' amorosa
- . zijn leven in minnarijen en genoegens
doorbrengen; non voler la ,..... di qc, zich
om ge(.n prijs aan iets willen onttrekken;
non voler la - di qd, aBe mogeIijk kwaad
van iemand zeggen.
vlta'blle, agg levensvatbaar.
vlta'eela, t ellendig, kommerlijk le'·rn.
hondenleven.
vltalba, f ~ boschrank.
vitale, agg levens-; !orza - , levenskracht;
interessi vitaU. pI diep ingrijpende. gewichtige belangen; questione "'. levenskwestie; spiriti vitali. Pllevensgeesten.
vltautit, ! levenskracht; levensvatbaarheid.
vltallzlare, vt op lijfrente zctten.
vltall'zlo, I agg levenslang; II sost m lijfrente.
vital mente, avv levenskrachtig; levensvatbaar; wezenlijk. gewichtig, diep ingrijpend.
vltame. m wijnstokkenaanplant.
vltato, agg met wijnstokken beplant.
I vlte, f wiinstok; alba. witte heggerank;
......, del Canada. wilde wingerd; piangere
come una ,..... tagliata, tranen met tuiten
huilen.
z vlte, j ~ schroef; '" te11f11fir14 (schroef)-

vituperare
moer; ......, maschia, (vaar)schroef; pane
,schroefdraad;
perpctua.
della
schroef zonder eind; a ,...... schroefvormig.
schroefsgewijs; serrare. chiudere a "'. toe-.
dichtschroeven.
vltella, ! ~ vrouwelijk kalf; kalfsvleesch.
vltelllno, m ,.....Ina, t kaHje.
vitello, m kalf; kalfsleer; - marino. h zeekalf. rob; il,..... d' oro, het gouden kalf. de
Mammon.
vltl'echlo, m !f. akkerwinde.
vltl'cclo, m !f. wingerdrank; jig gcbogen
arm van een wandkandelaber; viticci, pi
..6. rankvormige versieringen aan 't
Dorische kapitee!.
vl'tlce, m !f. kuischboom.
vltlcella, f !f. wonderappel.
vltl'colo, agg wijnbouw". wijnbouwend.
vltlcoltore, """cultore, m wijnbouwer.
vltlcoltura, """cultura, j wijnbouw.
vltlgno, m wijnstuk (soort).
vltlna, t slanke, dunne taille; kort lijfje.
keurslijfje.
vltlno, m slanke taille.
Vito, m Vitus. Veit; bal!o di Sa1~ ,....., St.
Vitusdans, vallende ziekte.
vltona, t dikke. zware taille.
vltone, m groote schroef; houtschroef; ~
vijzel. kelderwinde.
vl'treo, agg glazen; glasachtig, glazig; elettricita vitrea, glaselectriciteit; umore,...... glasachtig vocht (v. h. oog\.
vltrlolare, vt met vitriool in 't gezicht werpen.
vltriillo, m vitrioo!.
vl'ttlma, f offerdier; slachtoffer; opoffering;
povera ,...../ arm slachtoffer! arm lam!
vltto, m kost. vocding; levensmiddelen;
mezzo ,....., halve kost. half dieet; ,..... pittagorico, matige. eenvoudige kost; tutto ,......
volle kost, vol dieEt; dare poco - a qd.
iem. weinig te eten geven.
vlttilrla, I overwinning. zegepraal; victoria.
open rijtuig met een bank, een klapstoeitje en een halve kap; V",. Victoria.
godin der overwinning; l!! Victoria (asteroIde); cantare -, victorie kraaien; riportare la - , de overwinning behalen.
Vlttilrlo, m Victor.
vittorio sa mente, avv zegevierend. als overwinnaar; overtnigend (bewijzen).
vlttorloso, agg overwinnend. zegevierend.
vlttua'glla. t zie vettovaglia.
vltupera'blle, vltuperando, agg berispelijk;
schandelijk. smadelijk.
vltuperare, I vt streng berispen; beschimpen.
hoonen; schandvlekken. onteeren; bezoedelen, bevlekken; '" una donna, een
vrouw onteeren; '""' la propria tamiglia •
zijn familie schande. oneer aandoen; II
"""rsi, vr zich met schande overladen; zicl1
schandeliJk ~edragell,

vituperativo
vltuperativo, agg smaad-, hoon-, onteerend.
vltuperato, p pass (v. vituperare) & agg mEt
sehari.de beladen; sehanclelijk, smadelijk;
parole vituperate, pi seheldwoorden.
vltuperatore, I m ~trice, j beschimper; onteerder, schender; II agg sehandelijk, onteerend.
vltuperazlone, f beschimping; schandvlek,
onteering, eerroof.
vitupero, vlfuperlo, m smaad, sehande, oneer; gemeene, sehandelijke, onteerende
daad oj uitdrukking; sehanddaad; fig
sleeht, slorclig, sehandalig werk; sehandvlek, smet; vituperi, PI seheldwoorden,
bcleecligingen; ~ della jamiglia, sehandvlek der familie; uomo pieno d'ogni-,
met sehande overladen man; sostener - ,
smaad, besehimpingcn moeten verdragen.
vituperosamente, avv vituperoso, agg sehandelijk, smadelijk, sehandalig, gemecu,
laag, onteerend; met sehande ovcrladc'n;
parole vituperose, pi seheldwoordcn.
viuzza, f holle weg; smal pad; naUWe steeg.
viva! esclam leve! lang leve! - D:o, zoo
waar als God.
vivacchlare, vi bekrompen, armoedig leven.
vivace, agg levcnskrachtig; lang leve·nd; fig
levendig, opgewekt; bambino molto - ,
e('n zeer levcndig kind.
vivace mente, avv levendfg, opgewekt, vroolijk; heftig.
vlvacitii, t levensluacht; levendigheid, opgewektheid, vuur, gloed; htftigheid.
vlvagno, m zelfkant; zoom, rand; oever;
kant (v. weg).
vlva'lo, m visehvijver; visehkaar, visehbun;
boomkwee kerij.
viva mente, avv levendig, krachtig, vol vuur;
diep (treffen).
vivanda, t spijs; eten; gereeht; la mistica - ,
de heilige hostie; ~ di pesce, vischgereeht.
vlvandlera, f ~ markctentster.
vlvandlere, m ~ zoetelaar.
vlvente, I p pres (v. vivere) & agg leveEd;
esseri viventi, pllevende wezens; in suo-,
bij zijn levcn; II sost m levmde.
vl'vere, I vi levpn; wonen, verblijvEn, vertoeven; zich vo~den, zijn onderhoud vinden; ~ groeien, gedijen, in I even blijven;
I' uomo vive poco, de mensch leeft niet
lang; vivo volentieri in campagna, ik leef,
woon gaarne buiten; in questo terreno non
civivono talipianti, in zulk een grond kunnen die planten niet groeien; - santamente, een heilig leven voercn; - con qd,
met iem. leven, samEnwonen; - da best ie,
leven als de dkren; vive della (can la)
penna, hij leeft van zijn pEn; - del suo,
van zijn rente levEn; - giorno per giorno,
van de hand in de tandleVEn; II (vt) - una
vita tranquil/a, een rustig levm leiden; III
sose m levenj levensmiddelen, spijsj le-

vizio
vensonderhoud; viveri, pllevE:llsmiddelen,
vivres; il....., del mondo, het doen en laten
der wereld; - sociale, maatsehappelijk
leven; mancano i viveri all' esercito, het
leger heeft gebrek aan levensmiddeltn.
vlverra, f ~ eivetkat.
vlvezza, j levendigh('id.
vl'vldo, agg levendig, levenslustig, sterk, opgeruimd.
vlviHcamento, m verlevendiging.
vlvlflcare, vt levend maken, in 't leven roepen, verlevendigen, opwekk€n.
vlvlflcatlvo, agg verlevendigend, bezielend.
vlvlflcazlone, f verlevendiging, opwekking.
vlvl'flcO, agg levenwekkend, bezielend, verlevendigend.
vlvl'paro, agg ~ levende jongen ter wereld
brengend, lcvendbarencl.
VIVO, I agg levend, inleven; levendig, monter,
opgewekt, vroolijk; amore ,..." vurige
lidde; argenta ....." kwikzilver; arso ....."
levend verbrand; calce viva, ongebluschte
kalk; canto - , tweevlakshoek; carbone ....."
helgloeiende kool; carne viva, naakt,levend
vleeseh; colori vivi, pi levendige, heldere
kleurf.n; jiume - , jonte viva, nooit uitdrogende rivier (bron); jorza viva, levende
kraeht; juoco _, helder brandend vuur;
Iddio _, B de levcnde God; impressione
viva, levendige, diepe indruk; lingua viva,
leveude taal; pietra viva, naakte, kale
rots; harde steen; - e vero, sprekend gelijkend; a (of di) viva voce, mondeling; bij
acc1amatie; a viva jorza, met gcweld;
non c' era anima viva, er was geen levende
ziel; farsi - con qd icm. een teeken van
leven geven; tarsi ....." I van zich hooren
laten; 2 aanmatigend, driest worden; II
sost m levende; frisch, groen gedeelte (v.
planten); leVEud vleeseh; fig gevoelige
plek; il _ d' una questionc, het zwaartepunt van een kwestie; tagliar suI ....." in
't levende vleesch snijden; toccare qd sui
_ iem. op zijn gevoelige plaats treffen;
he~ kwetsen, krenken; al-, op levendige
aansehouwelijke wijze
vlvucchlare, vi bekrompen, arrnoedig leven.
vlzla'cclo, m leelijke gewoonte, leeliJk aanwensel.
vizlare, I vt slechter maken, bederven; l't
vervalsehcn; verwennen (kinderen); II
-rsi, vr bederven; sleeht, leelijk worden.
vlzlalamente, avv gebrekkig, verkeerd,
sleeht; verdorven.
vlzlato, I p pass (v. viziare) & agg misvorrnd, bedorven, gebrekkig; verwend;
verdon'en; II sost m zie vitigno.
vlzlatura, j het bederven, misvormen, bederf; bedorven, aangetaste, zieke plek.
vl'zlo, m gebrek, kwaal; sleehte gewoonte;
ondeugd; verdorvenheid; ,..., di cuore,
bartkwaalj ,...., ereaitario, ovcrgeerfde
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kwaal; .....- organieo, organisch gebrek;
uomo pieno di vizi, door en door bedorven
mensch; per .....- di lorma, !'t wegens een
fout In den vorm; l'ozio ei. padre di tutti i
vizi, ledigheid is de moeder aller ondeugden.
vizlosamente, avv gebrekkig, misdadig.
vlzloslta, I gebrekkigheid; ondeugd; bedorvenheid.
vlzloso, agg gebrekkig, bedorven, slecht;
verdorven; liederlijk (leven).
vlzzo, agg slap. verwelkt; beursch.
vocabola'rio, m woordenboek.
voca'bolo, m woord; eereare i vocaboli, de
woorden opzoeken (in woordenboek).
vocal¢, I agg vocanl, stem-; corde vocali, pI,
stembanden; lettera,..." klinker; mltsica,..."
zang; II sost I klinker, klinkletter.
vocalismo, m vocaalstelsel, klinkertheorie.
vocalizzare, vi veel klinkel's ge bruiken; J
vocaliseeren,zingen op een enkelen klinker
(zonder de noten te noemen), stemoefenen; trillers mnken; de vocaalpunten aanbrengen (in Hebreeuwschen tckst).
vocalizzazlone, j vocalisatie; aanduidillg met
vocaalteekens; J 't zingen op een enkekn
klinker, stemoefening.
vocalizzo, m J' zangoefening op een klinker;
triller, loopje.
vocalmente, avv vocaal, mondeling.
vocativo, m vocatief, naamval voor dtn aangesproken persoon.
[ping.
vocazione, I roeping; aanleg, neiging, roevoce, I stem; gehuil, gebrul, geschreellw &
(van dieren); J' geluid, klank, t~~n;
(Gram) woord, uitdrukking; jig roep,
faam, gerucht; (kies)stem; stemrecht; ~
di basso, basstem; voci biancf.e, PI kinderstemmen; .....- di cornacchia, gekras van
den raaI; a quatiro voci, vierstE mmig; la ,...,
pubblica, de openbare meening; ,..., di
tenore, tenorstem; .....- del tuono, geluid van
den donder; .....- umana, J' menschenstem
v. h. orgel; ad alta ,..." a gran ,..." met luider stem; a tutta ,..." zoo luid mogelijk; ad
una - , met eenparige stemmen; alzar la
,..." de stem verheffen; questa pianolorte ha
una bella ,..." deze piano heeft een mooi
geluid; aver buona, catlit'a ~, in goeden,
kwaden roep staan; aver ~ in capitola,
een stem in 't kapittel, recht van meepraten hebben; carre ~ che (of ~ che) .... ,
het gcruchtloopt, dat ... ; dar mala,..., a qd,
iem. bekletsen, belasteren; dar una ~ a
qd, iem. roepen; dar sulla ,..., a qd, iem.
tegenspreken, den mond snoeren; eleggere
qd a ,...." iem. bij accIamatie verkiezen; e
una - e nulla Piu, 't is een gerucht en
meer niet; (prov) ,..., di popolo ~ di Dio,
de stem des yolks is de stem Gods; zie

e

noce.
Yoela'eela,

f leelijke, onaangename stem.

volano

voclare, vi lt1id schreetlwen, bruUen.
voclatore, m ~trice, I (straat)schreeuwer;
-ster.
vociferare, vi luid en langdurig spreken; het
gerucht verspreiden, dat; overtellen; si
VOGilera ehe ... , vocilerano che ... , men vertelt dat ... , het gerucht loopt, dat ....
vociferazlone, I aanhoudend en luid sprcken, voordragen; gerucht, praatje.
voclna, f vocino, m iljne maar welluidende
stem.
(met zeer luide stem.
voclone, m luide, krachtige stem; persoon
yoga, I .t. het rocien, riemslag; fig vaart,
koers; opgang, mode, zwang; vuur, ijver,
onstuimigheid; a r-I, roeiend; in ro-I, ill
zwang, algemeen gebruikelijk; essere di
........ , algemeen gebruikt worden; essere in
~ di ... , juist in de stemmmg zijn om ... ,
goed gedisponeerd zijn voor; mettere in
~ i remi, beginnen te roeien; pigliar ......,
verso un luogo, ergens heen koers zetten;
prendere ~ per un libra, vol vuur zijn v~~r
een boek.
vogare, I vi roeicn, varen, zich voortbewegen; gli uccelli vogano per l' aria, de vogels
zeilen door de lucht; II vt voortroeien.
vogata, j riemslag; het roeien.
vogatore, m roeier.
vogatura, j roeikunst, manier van roeien.
Voghesl, Vogesl, j pi Vogez("n.
voglia, I wi!, lust, vcrlangen, zin; begeerte;
moedervlek;- divino, roode moedervlcck;
voglie, pi bijzondcre begccrte, trek (inz.
v. zwangere vrouwcn); a ,..., di qd, ter
wille van iem.; contro ,..." di mala.....-, met
tegenzin, ongaarne, zonder lust; ho gran
......, di larlo, ik heb grooten 1ust om het te
doen; camrsi (of levarsi) una ~, aan eEll
begeerte, een lust voldo( n; sputar la ......"
zijn begeerte, vcriangcn mOEten opgeven;
gli e venuta la ,..., di jragole, zij heeft eensklaps trek in aardbEien gekregm; (prov)
attaccare la ,..., all' arpione of alia campanella, zijn wil, begetrte aan den kapstok hangen, van zijn begeerte afzien.
vogJioloso, agg vol begeertpn; grillig.
vogliosamente, avv gaarne; gc·willig, met
ijver.
voglioso, agg gewillig, bercidwillig; ,..., di qc,
verlangend naar iets; essere ,..., di fare qc,
gaarne bereid zijn iets te do en.
vogliuzza, j kleine begeerte, trek; gril,,~uk.
vol, PI van het pron pers zde pers.: gIJ; ,...,
siete cattivi, gij zijt stout; l'ho dato a -ik heb het u, aan u gegevEn; dare del~a
qd, iem. met u aansprcken.
volamento, m het vliegell; vlucht.
volanda, j ~ vliegwiel, rf'gulateur.
vola'ndola, I stuifmeel; jig windbuil, windmaker; lichtzinnig -persoon.
volano, m ~ vlip!\wiel; stuurrad v. auto;
pluimbaJ, volant.

volante
volante, I P pres (v. volare) & agg vlkgcnd;

fig wispelturig, onbestendig; loglio ~,
vliegend blaadje; pallone ~, luehtballon;
squadra ~, X vliegende eolonne; a sigillo ~, onverzegeld, open (brief).
volapuk, m volapuk.
volare, I vi vliegen2 ; snellen, ijlen; vola!
vIieg! loop hard! volai alla stazione, ik
vloog naar het station; vola la vita, het
leven vIiegt voorbij; Ie parole volano,
woorden vervliegen: la mente vola, de
geest verheft zieh, neemt hoogere vlucht;
il cervello gli vola, 't is een droomer; een
fantast; la sua lama vola per tutto il paese,
zijn roem verspreidt zieh OVEr het gansehe land; ~ in aria, in de lueht vliegen;
-- per bocca di tutti, in aller mond zijn,
door iedereen geroemd, geprezen worden;
II sost m ~ zie volanda; ,..., del pezzo, loop;
ziel van het gesehut; i volari, pi vliegende
dieren, vogels.
volata, I het vliegen, vlucht; F buitengewone bevordering; groote sprong (over
anderen); te ver vliegen (v. spee1bal):
sp laatste krachtsinspanning bij wedloop,
spurt; l' loop; !irare di ~, X krombaanvuur afgeven.
vola'tlca, ! l' dauwworm.
vola'tIIe, I agg vliegend; vluchtig, vervliegend; II sost m gevleuge1d dier, vogel.
volatillta, I vluchtigheid.
volatiJIzzare, I vt vervluchtigen, (doen) verdampen; II ""'rsi, vr verdampcn, vervlicgen. (zieh) vervluchtigen.
volatiIlzzazione, I vervluchtiging, verdamping.
volatore, m ,...,trice, / vlieger; -stcr; ""'m i£J
vliegende viSch; X tirailleur; II agg vlicgend; vlieg-; globo ,..." luchtballon.
volatorio, agg vliegend, v1icg-.
VOlcano, m zie vulcano.
volente, p pres (v. volere) & agg willend; ,..., 0
non ,..." goedschiks of kwaadschiks;
Dio, zoo God wi!.
volenterosamente, avv zecr gaarnc.
volenteroso, agg bereidwillig.
volentieri, avv gaarne; zic spesso.
vol ere, I vi willen; se voletc vi riuscira, als gij
wilt, zal het u ook gelukken; II vt willm;
verlangen, wensehen; bevel en, gebieden;
beweren, voorgeven, zeggen, verzekeren;
veroorloven, toestaan; op 't punt staan
(te doen); Dio voglia! voglia Dio! God
geve! Dio volesse! gave God! ,..., alcuno,
icm. wensehen te sprekcn; om iem. zenden, naar iem. vragen; ~ bene a qd, iem.
gaame mogen, van icm. houden; ,..., male
a qd, iem. niet gaarne mogen, iem. haten;
ora vuole una cosa e poi la disvuole, nu
eens wil hij iets, dan weer wil hij het niet;
ne vuole di questa pietanza? wilt gij iets
Van dit gerecht? fal~ fJueilo ehe voi volete,

volgere
ik zal doen wat gij verlangt; Ta legge vuole
che ... , de wet wi!, gebiedt dat ... ; vogliono
ehe sia lui l'autore di questa libro, men wi!,
zegt, dat hij de schrijver van dit boek is;
verro se il babbo 10 vuole, ik zal komen als
vader het toestaat; vuole morire, hij ligt
op sterven; volerci di qc, er 10, noodig zijn;
ei vorranno forse dieoimila lire, daar zullen
misschien tienduizend lire voor noodig
zijn; ci vuole aUra, daar is nog wat meer,
wat and€rs voor noodig; volercene, moeite
kosten; per persuader lui ce ne vuo/e, hem
te overtuigfn kost moeite; non volercene
con qd, met iem. niets willen hebben uit
te staan; questo verbo vltoleil congiuntivo, dit
werkwoord verlangt de aanvoegende wijs;
volerla con qd, zich met iemand willen meten; ,..., dire, beteekenen, willen zeggen;
voglio (vo') dire, ik wi! zeggen, ik bedoel,
meen; 0 ~ 0 volare, willens of onwillens,
goedschiks of kwaadsehiks; a ,..., che ...
(met conjunct.'ef), opdat, ten einde, om
te ... ; ci bisognano mille lire a,..., ehe
I' affare riesca, er zijn duizend lire noodig
om de zaak te doen gelukken; voglio che ...
(met conjunctief), ik geef toe dat ... ; sia che
vuolsi, het zij wat het wil; III sost m het
willen, wil; /(110 ogni.su(l ,..." ik zal alles
doen wat gij wilt; (prov) ,..., epotere, willen
is kunnen; zie benvolere, malvolere.
Volga, f Wolga.
volgare, I agg alledaagsch, gewoon; gemeen,
laag, plat; volks-; animo ,..." gemeen, laag
karakter; aspetto ,..." ordinair, gemeen
uiterlijk; costumi t'olf!,ari, pi gewoontf'n
van 't mindere Yolk; linf!,ua ,..." volkstaal,
omgangstaal: nomi volgari, pI populaire
benamingen; turba ,..." volksmenigte, de
groote massa des yolks; dire qc in buon,..." F
iets ronduit, in verstaanbare taal zeggen;
II sost m omgangstaaJ; i volgari, PI de
lieden uit het Yolk, het yolk.
volgarita, I alledaagschheid, platheid, ruwheid, gemeenheid.
volgarizzare, vt in de gewone volkstaal OVerbrengen; algemeen, voor een ieder verstaanbaar maken, onder het yolk vertalen.
volgarizzatore, m vertaler in de volkstaal;
iem. die een wetensehap & op populaire
wijze behandelt.
volgarizzazione, m overzetting in de gcwone
volkstaal, populaire behandeling v. c.
wetensehappelijk onderwerp.
volgarmente, avv in de gewone volkstaal;
populair.
volgente, p pres (v. volgere) & agg afloopend,
ten einde spoedend; nella,..., settimana, in
deze week.
volgere, I vt draaien, wenden, keeren; omdraaien; omkeeren; omwentelen, wentelen; omsluiten; ,..., I' attenzione a ... , de op-
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merkzaamheid rich ten op; '" i libri, de
boeken veel gebruiken, veel studeeren; '"
la macina (la ruota) den molensteen, het
wiel draaien; '" gli occhi, 10 sguardo, de
oogen, den blik wenden, rich ten op; ,....., Ie
spalle (of il tergo), zijn hielen keeren, de
vlucht nemen; II "'Ysi, VT zich omkeeren,
omdraaien, omwenden; omslaan, ombuigen; fig zich wenden tot, neiging hebben
tot iets; volgiamoci a mano manca, laat
ons links omslaan; si volse agli studi della
medicina, hij wijdde zieh aan de stud,,,
der medicijnen; mi si volge 10 stomaco, mijn
maag begint te draaien; "'Ysi in fuga, op
de vlucht slaan; III vi een omvang hebben
van; ombuigen, zich wenden naar, neigen;
il sole volge al tramonto, de zon neigt ten
ondergang; IV sost m verioop, loop; nel
,....., degli anni. in den loop der j aren; in
breve,....., di tempo, binnenkort.
VO\gl'blle, agg veranderiijk; wankelmoedig.
vO\gimento, m het wenden, draaien, omkeeren; wending, draai.
VO\go, m het yolk, het gemeen; de groote
hoop.
vo \go\o, m rol, opgerold pak.
vO\leehlare, vi fIadderen.
VolI'nia, t Wolhynie.
volltivo, agg willend; wils-; forza volitiva,
wi!skracht.
vollzione, t wilsuiting.
vo\o,m het vIiegen, vlucht; fig groote sne1heid,
haast; uccelli di primo"""', jonge vogeIs, die
pas het nest verIaten hebben; a of di ,....."
in haast, ijlings, spoorslags; a vol
d' uccello, in vogelvlucht; cogliere a ,....." in
de vlucht vangen; dare (of tare) tm ,....."
een vIiegtocht maken; een afstand vIiegend afleggen; dare il ,....., a un uccello, een
vogel laten (weg)vJiegen; dare il ,....., in un
luogo, ergens vlug, snel heengaan; fare qc
a "', iets zeer vlug, in een ommezien
doen; prendere -il ,....." wegvliegen, zich uit
de voeten maken, ontsnappen; tirare a ......
un uccello, een vog"! in de vlucht schieten.
vo\onta, f (PI: volonta) wi!; wi!skracht; neiging, lust, ijver; instemming; toestemming, inwiIliging, veri of; ferma ,....." vaste,
onverzetteIijke wi!; libera ,....." vrije wi!;
ultima ,....." !aatste wi!; a "', naar believen;
a ,....., di qd, overeenkomstig iemands verlangen, wi!; di "', di sua "', di sua spontanea "', uit eigen vrijen wi!; di "', ook:
met lust, met ijver (studeeren).
volontariamente, avv vrijwillig.
vo\ontariato, m vrijwillige dienst; vrijwilligerschap.
vo\onta'rio, I agg vrijwillig; wiIlekeurig; arl'uolamento "', vrijwillige dienstneming;
morte volontaria, vrijwilIige dood, zelfmoord; II sost m vrijwiIIiger, volontair.
volonteroso, agg gewillig, ijverig; begeerig.

volt are

vo\ontieri, avv zie volentieri.
vo\paeehione, m fig sluwe vos.
volpacehiotto. m jonge vos.
vo\pa'ia, t vos.senhol.
vol pato, agg in: gran "', brandig koren.
volpe, f ~ vos; fig sluw, geslepen. doortrapt mensch; soort schurIt; ~ brand in
't graan; ,-..w azzurra, blauwvos; ~ vecchia,
door en door sluwe, oude vos.
vo\peggiare, vi listen gebruiken, sluw handel en; (prov) con colpe convien "', men
moet met de wolven meehuilcn.
volplcino, m vossenjong.
vo\pino, I m vossenjong; II agg vossen-;
vosaehtig, sluw, geslepen; astuzia volpina.
groote sluwheid; natura volpina, vosscnnatuur.
vo\pone, m oude, volwassen vos; fig doortrapte sluwerd; oude vos.
volt, m indecl ~ volt.
volta, / het wenden, kceren, omnraaien;
wending, buiging. draai; kring, voite (v. c.
paard); A gewelf; welving; kelder; beurt;
maal, keer; ditmaal; un' altra "', een
andere keer; la '" del palata, verhemeIte;
'" reale, gewelf van steenen; stanza a ,....."
geweIfd vertrek; a "', aile volte, soms,
somtijds; a voUe ... a volte ... , nu eens ... dan
eens ... ; alia '" di, naar; op ... af; aUra "',
altTe volfe, vroeger, eertijds; in una "',
opeens, in eenmaal; molte (of spesse) volte,
dikwijls; '" per "', tel kens; beurt om
beurt; il pi .. delle volte, meestal; poche (of
rare) volte, zelden; poco per "', allengs,
langzamerhand; tante volte, zoo dikwijls,
zoo vaak; una ,....." eens, vroeger, eertijds; andare in "', in een kring rondgaan;
dar'" (of la "') a qc, iets omdraajpn,
onderste boven zetten; omgooien; J. omkippen, omkantelen; il sale dt ~, de
zon neigt ten ondergang; la l-una dt! ...... ,
de maan necmt af; ti ha data", il cervello,
je bent van Lotje getikt; dette una", per
il canto e scomparve, hij sloeg den hoek
om en verdween; dar di "', terugkeer"n,
terugkomen; e la mia "', 't is mijn beurt;
c' era una "', cr was eens; star (of tenersi)
sulle volte, J. laveeren; la ...... tocca a me,
de beurt is aan mij.
volta'bile, gg draaibaar; fig onbestcndig
veranderIijk.
:
voltafa'ccia, m indecl halve draai; jig plot
seIinge draai, verandering van meening
0/ houding; onstandvastig, veranderIijk
man; onbetrouwbaar persoon; far un "',
zijn woord nict houden, plotsPiing van
meening veranderen, zijn kazak keeren.
volta'ieo, agg ~ van Volta; elettricita voltaica, aanrakings-eleetriciteit.
voitamento, m wending, keer, draai.
[ voltare, I vt wenden, keeren, draaien; vertal en, overbrengen (in een andere taal);

voltare

vorticoso

829

"'-' carla. het blad omslaan; "'-' bandiera.
tot een andere (politieke) partij overgaan;
"'-' faccia. van meening veranderen; "'-'
una partita. $ een (rekenings)post op cen
ander oversehrijven; ,....., Ie spaUe. den rug
toekeeren. op de vlueht gaan; II vi omkeeren; omslaan. van richting verandecen; vetturino. volta! koetsier. sla hier om.
keer hier om! ,....., largo. een wijden. ruimen
draai nemen; fig de zwarigheden uit den
weg gaan; ,....., a man sinistra. links omslaan; ,....., troppo stretio. een te korten
draai nemen; III ,.....,rsi. vr zieh omkeeren.
omdraaien; --rsi a qd. zich tot iem. wenden; -rsi agli studio zieh aan de' studie
wijden; voltati in Iti. in een oogenblik;
in een ommezien; ,....."si indl:etro. achter
zich. achterom kijken; senza --rsi ne in
qua ne in hi. op de onverschilligste wijze.
alsof men er niets mee te maken had; si
volti verso di me. kijk naar mij; IV in un
,....., d' occhio. in een oogwenk.
2 voltare, vt weI ven. als een gewelf bouwen.
voltata, f het afslaan. afblligen; omkeercn.
draai; hoek van straat; bocht van weg.
voltato, I agg gewelfd; II p pass v. voltare.
voltegglamento, m het heen en weer draaien.
zwenken.
voltegglare, I vi veelvuldige wendingen.
zwenkingen maken; voltigeeren. kunsten
te paard verrichten; ,....., intarno ad uno,
oin iem. heendraaien. iem. vleien. stroop
om den mond smeren; II --rsi. vr zie I vi;
--rsl: al vento. met den wind meedraaien;
in den wind fladderen. wapperen.
voltegglatore, m voltigeur. kunstenmaker te
paard; X voltigeur.
voJte'ggio, m het voltigeeren. kunstenmaken te paard.
[taire.
volterlanlsmo, m riehting of school v. Volvolterrana, t A gewelf uit platliggende en
door gips verbonden steenen.
volto, m gelaat. gezicht. aangezicht.
I voliD, m gewelf.
2 volto, p pass van volgere.
volto'lo, m scharnier aan't paardenhit;
kinhaak.
voltolare, I vt voortrollen. oprollen; II --rsi
vr zich rondwcntelen.
voltolone, voItoloni. avv zieh rondwentelend.
in voortdurende rondwenteling.
voltometro, m R voltmeter. spanningsmeter
(v. electro stroomen).
voItone, m groot. ruim gewelf.
voItura, t wending. draai; '" oversehrijving
(in 't kadaster), overdracht; $ overbrenging. overschrijving (v. e. schuld. een
rekening), giro.
volu'blle, agg gemakkdijk draaibaar; onbestendig, veranderlijk; wispelturig; lenig.
buigzaam (stem); ~ slinger-; stile "'-'.
vlocicnde stijI.

volubllltil. I veranderIijkheid; bewegeIijkheidi buigzaamheid; gemakkeIijkheid (v.
stijl); radheid van tong.
volubllmente. avv veranderlijk. bewegelijk.
vlug, vloeiend; welbespraakt.
volume, m volume(n); inhoud. grootte; omyang; boekdeel; folti volumi di nebbia. pi
dichte nevelmassa's; tutti i volumi del
mondo. aile hemellichamen (bij Dante);
vocabolario in due volumi. woordenboek ill
twee deelen; ,....., della voce. omvang van
de stpm.
volumetto, m klein bo-kd 'eltje.
voluminoso, agg omvangrijk; groot; volumineus; uit vee! deelen bestaand. zeer
dik (boek).
voluta. f A wrong. krul; rolneut; gekronkelde of spiraalvormige versiering; ~
rolschelp; rolslak; volute. pi windingen v.
e. slakkenhuis; -- di neve. sneeuwstorting.
lawine (Toscaansch).
voluto, p pass (v. valere) & agg gewild. zichzelf op den hals ge haald.
voluttil, t wellnst. zingenot; w<eelde.
voluttua'rlo, agg tot weelde, zingenot dienende. uit weelde. uit wellust.
voluttuosamente, avv voluttuoso, agg weI·
lustig. zinnelijk; wuIpsch.
o volvere, vI zie volgere.
volvolo, volvulo, m
darmkronkc1 .
vomere, vomero, m ploegschaar; (Anal)
ploegschaarbeen (in den neus).
vomica, t
absces in de longen; opgehoeste
massa uit de longen.
vomlco, agg in: noce vomica. ~ braaknoot.
vomltare, I vt braken. uitbraken; fig uitwerpen. op 't strand wfrpen (de Zee haar
buit); "'-' ingiurie, beleedigingen uitbraken; II vi braken, overgeven; T kotsen;
far,....., of far voglia di "'-', misselijkheid.
braking opwckken.
vomltatorlo, m braakmiddeI.
vomltlvo, I agg braking verwekkend; II sost
m braakmiddeI.
vomito, m het braken. overgeven; braking;
braaksel; muovere il "'-'. braking opwekken; tornare al "'-'. weer in zijne oude
zonden vervallen.
vomitorio, agg zie vomitatorio.
vorace,agg vraatzuchtig. gulzig; verslindend;
bestie voraci. pi verscheurende dieren.
voracltil, f vraatzucht, gulzigheid; la ,....., del
tempo. de alles verslindende tijd.
vora'glne, t maalstroom; draaikolk; fig afgrond; F vreetzak, gulzigaard.
voraglnoso, agg cen maalstroom. vormend;
in den maalstroom. afgrond medesl eepend.
e vorago, m zie voragine.
vortlce, m draaikolk. maalstroom; ,..., dei
pensieri. een maalstroom van gedachten.
vorticoso, agg vol draaikolken; als in een
maalstroom.

r
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vosco

xilo

® vilsc:o, voor: con voi, met u.
vulnerare, vt verwonden, kwetsen; lig beVlIsgl, m pi Vogezen.
leedigen, krenken; benadeelen; ,..., un
Vossignorla, I UwEdele, Uwe genade (aancontratto, 1'1 een verdrag schenden; ,..., la
spreektitel voor hooggeplaatste personen,
legge, afbreuk doen aan de wet.
ook in brieven).
vulnera'rla, I ~ wondklaver.
vllstro, I pron posses uw; II sost m het uwe; vulnera'rlo, agg T wondheelend.
uw have en goed; i vostri, PI de uw<,n.
vu'lture, m ~ gier.
votaborse, agg indeel zeer duur, zeer kost- vulva, I (Anat) vulva, schaamspleet.
baar.
vulva'rla, I ~ stinkganzevoet.
votac:ase, m & I indeel opmaker, verkwister. vuotare, vt ledigen; ruimen; uitdrinken;
votacessl, m indeel beerputruimer, putjesassaI den beerput, het riool ruimen; ,...,
schepper.
I' arcione, uit den zadel vallen; '" la casa,
votamento, m het leegen, ruimen; ontlaseen huis geheel leegplunderen; ,..., un
ting.
pozzo, een put ruimen, reinigen; zie seUa;
votapozzl, m indeel putruimer, fonteinreinistanotte vuotano, vannacht kom€n ze den
ger.

bel"rput ruimen.

votar", I vt als offer aanbieden; beloven; II vuotatura, l het ruiml"n, ledigen van den
"'rsi, VI' zich door een gelofte binden;
beerput; lediging, ontruiming.
zich wijden; III vi I een gelofte doen; 2 vullto, I agg ledig, leeg; lig ontbloot van,
stemmen, zijn stem uitbrengen; ,..., eontro,
zonder; zinledig; bestia vuota,somaro '""',
tegenstemmen; ,..., in lavore, voorstemonbeladen lastdier; '"'" di pensieri, geml"n.
dachteloos, zonder gedachten; a corpo""',
2 votare, vt zie vuotare.
nuchter, met een ledige maag; a mani
votata, I zie votamento.
vuote, met leege handen; aver la testa
votato, p pass (v. votare) & agg beloofd, bij
vuota, een harden kop hebben, geheel vergelofte toegezegd; toegewijd; bij stemsuft zijn ; II sase m holle, ledige ruimte; F
ming beslist.
kamer; leeg vat; lig nietigheid, leegte;
votatore, m -trice, I I die een gelofte doet;
mislukking; i vuoti deU' inlerriata, pl de
I

ruimer, reiniger.

tusschenruimten van de venstertralies;

stemmen overgaan.

quartiere a cinque vuoti, woning van vijf
kamers; una cosa va a '""', iets valt verkeerd, slecht uit, mislukt; ragionare a',"""

2

votatura, I zie vuotatura.
votazlone, I stemming; proeedere aUa ,..." tot
votazza, I J,. hoosvat; schep tot het reinigen

zonder overleg, nadenken redeneeren;
der looikuil; blikken schep(per) voor booriporta.re i vuoti, de leege vaten terugnen, suiker, rijst &.
brcngen.
votezza, I ledigheid, leegte.
votlvo, agg volgens een gelofte, gelofte-,
votief-.
voto, I m gelofte, voomemen; votief geschenk; votieftafel; wensch. verlangen;
stem (bij verkiezingen &); 1'1 meening, w, m (spreek uit: dOPPio woe), W; behoort
niet tot het Ital. alphabet en komt alleen
advies; voti del battesimo,pl doopbelofte; '"
voor in vreemde namen, zooals: Was kingconsultivo, raadgevende stem; ,..., solenne,
ton, warrant, watt, wkist &, de afkorting
plechtige gelofte (bij intreding in een
w beteekent: evviva.
klooster); astenersi dal,..." zich van stemming onthouden; fare i voti, zijne gelofte
afleggen; 10 ,..., eke egli guarisea presto, ik
hoop van harte dat hij spoedig zal genezen; mettere, porre t]c ai voti, iets in
stemming brengen; II agg zie vuoto.
® vllto, agg voor: votato, p pass v. votare,
K, m (spreek uit: i' ccasse of i' cease) X; bebeloofd, als wijgeschenk beloofd.
hoort niet tot het Ital. alphabet en wordt
® vul, pron zie voi.
aileen in de algebra gebruikt als teeken
vulca'nlco, agg vulkani5ch; testa vulcanica,
voor de onbekende grootheid en wordt
driftkop; iem. met verhitte verbeelding.
dan uitgesproken als: ics of is; raggi X,
vulcanlsmo, m vulkanisme.
x-stralen; e un x, (fig) hij is een raadsel,
vulcanlzzare, vt vulcaniseeren, met zwavel
men weet niet wat men aan hem heeft.
doordringen (rubber).
dres, m Xeres, sherry (wijn).
vulcanlzzazlone, t vulcanisatie.
Kill.·, zie siloVulcano, m (Mit) Vulcanus.
vulcano, m vulkaan, vuurspuwende berg.
vulnera'blle, agg kwetsbaar.

w.

x.

zanzariere

y

Y.
y, m (gpreek uit:i'psilon of ipsilonne of i
greco) y; in de algebra gebruikt om een
oubekende grootheid aan te duiden;
komt overigens aileen voor in vreemde
woorden.
yacht, m J,. jacht.
yak, m ~ yak, Thibetaansche buffe!.
yard, m yard, Eng. el: 0.9I4 M.

z.
z, f (spreek uit: dzeta); z. De Ital. z hecft cen
zachte en een harde uitspraak. De zachte
uitspraak klinkt als ds by. in: rozzo,
spr. uit roddso; de harde als is by. in:
pazzo spr. uit pattso, zio, zio spr. uit tsio;
dall' a alia zeta, van a tot z.
za, klanknabootsend woord: pats.
zabalone, m eierpunch.
Zaccaria, m Zacharias.
za'ccher.a, 1 modderspat (op kleeren); drekklont (aan schape· 01 geitevel); lig kleinigheid, beuzeling.
zaccheroso, agg vol modderspatten, drekklonten.
zaffardata, 1 slag met een vuil, spattend
voorwerp (bijv. met een kwast veri).
zaffardoso, agg vuil, smerig, vol spatten.
zaffare, vt met cen tap, stop sluiten (vaten).
zaffata, f uit het spongat persende, gistendc
vloeistof; uit een gesloten vat ot ruimte
doordringende stank; fig hatelijk ge·
zegde, standje.
zaUe, zie za.
za'ffera, f saffJoer: geroostcrd kobalterts
voor 't blauwverven van glas.
zafferanato, agg met saffraan toe bereid;
saffraangeel.
zafferano, m ~ crocus; saffraan; ~ kleine
mantelmeeuw; ~ la/so, lj: hcristtijloos.
zafflrlno, agg saffierachtig; saffierblauw.
zafflro, m saffier (steen).
zaffo, m tap, spon, stop.
zaffrone, m ~ saffioer, wilde saffraan.
zaga'glla, f assegaai, kafferspeer.
zagagllata, I assegaaiworp.
za'lno, I m rugzak v. herders; X ranse]; II
agg in: cavallo ~, bruin paard zonder een
wit haar.
zamberlucco, m lang en ruim overkleed der
Turken.
zampa, f poot; klauw (van dieren); (Scherz)
voet, been (v. menschen); zampe, pi J,.
ankerklauwen; ha un par di zampe che
paion colonne, hij heeft een paar pooten
als een olifant; leccare Ie zampe a qd, iem.
de hielen likken; op lagemanier vleien.

zampare, vi de pooten flink uitslaan (paarden); dartelen, huppelen (veulens); trappelcn.
zampata, f slag met poot, klauw; spoor
van dkr.
zampegglare, vi trappelen (paarden).
zampettare, vi met de beentjes sparte1en
(kinderen); ook: rondtrippelen, beginnell
te loopen.
zampetto, m pootje; kalfspoot; varkenspootje.
zamplllare, vi met cen straal ontspringen;
ontspringen, opspuiten; l' acqua zampilla
da un sasso, het water onts],ringt uit een
rots; il sangue zampilla da un' arteria
tagliata, het bloed spuit uit een doorgesneden slagader.
zampillio, m het aanhoudend opspuiten van
water.
zampi11o, m dunne straal.
zampino, m pootje; mettere 10 ~ in qe, zich
ergens in mengen, zich bemoeien mE t
wat hem ruet aangaat.
zampogna, f f herdersfluit, schalmci; mondstuk van doedelzak.
zampognare, vi op de schalmei hlazen.
zampone, m gevulde varkenspoot.
zana, 1 spanen mand; korf; wieg, kindermand; fig bedrog; zane, pi A ronde nissen,
schotelvormige verdiepingen in muren
om bustes, medaillons & in te plaatsen;
ook: met water gevulde kuiJen in weilanden, plassen; appiccare zane, bedriegen; icm. anders een schuld aanwrijven;
lavorato a ~, in 't midden uitgehold,
schotelvormig uitgediept.
zanata, f een mand vol.
zanca, f (Florentijnsch dialect) been, voet,
hiel; schaar v. kreeft.
I zanel\a, f mandje; kuip vnor 't weeken van
stokvisch; straatgoot; afvoergoot in stal.
2 zanel\a, 1 zanella, soort katoemn voeringstof.
zanfone, m bassin voor 't kristallisceren van
aluin.
za'ngola, f karn, karnton.
zanna, f slagtand, stoottand; (Scherz) lange,
vooruitstekende stand (v. menschen);
bruineertand; d'lr di ~ aU' oro, goud
bruineeren.
zannare, I vt met de slagtanden pakken,
stooten; 2 met den bruineertand bruineerell.
zan nata, f I slag met de slagtanden; 2 hansworstenstreek; platte aardigheid.
zanni, m hansworst, harlekijn, grappenmaker in boerenkleeding.
zannuto, agg met groote slag-, stoottanden;
ook: met groote tanden (menschen).
zanzara, f mug.
zanzarlere, f muggengordijn, muggennet;
muskietennet, klamboe.

zanzaverata
.z anzaverata, f saus, JUS.
zanzerare, vi gonzen; fig kijven.
zappa, t hak, houweel; (prov) darsi la ,....., sui

piedi, zich door eig~n tocdocn schade,
nadeel berokkencn.
zappare, vt met het houweel omwerkcn, bewerken; ,....., il pianoforte, (Scherz) op de
piano hakken, hameren;,.....,iquattrini, zijn
geld voor 't opscheppen hebben, zeer rijk
zijn; ~ in rena, vergeefsche moeite doen.
zappata, f slag met den hak, het houweel;
het omwerken van het veld met den hak.
zappaterra, m indecl > boer.
zappatore, m -trice, t aardwerker; boer;
boerin; X schanswerker, sappeur; - pompiere, brandweerman.
zappatura, f omwerking, losmaking v. d.
grond.
zapp~tta, f kleine hak, houweeltje.
zapponare, vt met den hak den grond losmaken_
zappone, m groote, zware hak, houweel.
zar, m czaar_
zara, f soort dobbelspeJ met drie steencn;
laagste worp hierbij; fig risico, gevaar.
zarlna, / czarina.
zaroso, agg gewaagd
zatta, f '*- soort rneloen; .J,. veupont; platboomde schuit.
za'ttera, / .J,. houtvlot; drijvende ste!1ing.
zavorra, / .J,. ";jIl ballast; tar - , ballast innernen; bij Dante: la settima ---, de zevcnde schare, troep (der verdoemden).
zavorrare, vt ba!1astcn.
za'zzera, / lang op de schouders afvallend
hoofdhaar (v. mannen); (Scherz) mancn.
zazzerone, m lang afva!1end hoofdhaar;
(Scherz) manen; iem. met lang hoofdhaar;
ouderwctsch persoon.
zazzeruto, agg langharig; It met lange takzebra, f 1£ zebra.
[kEn.
zeLu, m ~ zeboe, Oostind. bultos.
zecca, / munt (gebouw); teek, tick (soort
mijt); moneta nuot'a di - , fonkelnic:uw,
pas van de rnunt gekomen geld.
zecchlno, m zecchine (gouden munt); oro di
---, fijnste (dukaten)goud.
ze'ccola, / It klis, kledkruid.
zeffiretto, m zacht windje.
zeffiro, zetlro, I m zefier, zachte, zoel", avondwind; II (agg) lana ze//ira, zdierwol, zeer
fijne wol.
Zelanla, / Zeeland.
Zelandese, I m Zeeuw; II Z---, agg Zeeuwsch.
zelante, I agg ijvennd, al te ijvcrig; II sost m
ijveraar.
zelare, vi ijveren.
zelatore, m -trice, f ijveraar; oster; zeloot.
zelo, m ijver; --- d'amore, liefdesglocd; --- per
la religione, gdoofsijvEr.
Zend, Zendo, m Z<>nd (taal der oude VoorIndiers).

zimino
zendado, m soort fijne tafzijclc .
zimit, zenltte, m zenith, toppunt.
Zenone, m Zeno.
zenza'vero, m zie zen.zero.
zenzero, m l!: gember.
zeolite, m schuimsteen.
zeppa, / wig; klosje onder meubels; spaander; stopwoord, vulwoord; metter zeppe,
tweedracbt zaaien, twist stoken; mettere
tina,....." iets weer trachten goed te maken.
zeppare, vi volstoppen, volproppen, volstampen.
zeppo, agg in: pieno ---, propvol, stampvol.
stare a ,...." als haringen opeengepakt zijn.'
zerblneria, f fatterig, kwasterig uitc-rJijk;
fatterigbeid.
zerblno, m fat, kwast; vlocrrnat.
zerblnotto, m jeugdige kwast; fatj".
1 zero, m nul; nul punt, vriespunt; non contare, val ere uno ~, geen zier, niets waard
zijn; zie squartare.
2 zero, m Si 800rt sardicntje.
zeta, / z; zie aldaar.
zetetlco, agg onderzoekend, analiseere·nd.
zeugma, zeuma, / (Gram) zeugma: verbinding van twee zinsdeelen door een werkwoord dat slcchts bij e('n van beide past.
Zeus, m (Mit) Zeus.
Zeus I, m W Zeuxis.
zl! st! pst! zut! still
zia, / tante; harde huid van de knie, door
ved knielen veroorzaakt.
zibaldone, m mengsel; mengelmo(s van bijecngezamclde litteraire opstellcn en fragl1lentcn.
zlbdllno, m ~ sabeldier, sabelbont.
zlbetto, m ~ civetkat.
zlblbbo, m soort groote rozijn.
zlffe, klanknabootsing voor snijden: rits,
zlgtena, / i£j hamerhaai.
[rats.
zl'golo, m ~ gors; ,...., giallo, geelgors; ,.....,
nero, cirlgors.
zl'goma, m (Anal) jukbecn.
zlgoma'tico, agg jukbeen-.
zlgrlno, m chagrijnleer.
zig-zag, en (F) zlgh,-zaghe, avv zig-zag.
zimarra, / lang staatsiegewaad; toga; tabbaard
zimbellare, vt met den lokvogel Iokken; jig
aanlokken, lokken.
zimbellata, / het fladduen van den lokvogel.
zimbellatore, m vogelaar; fig lokker, aanlokkcr.
zimbellatura, t vogdvangst met den lokvogel; aanlokking, verlokking.
zlmbeIlo, m lokvogel; jig lokmiddel, aas;
esseTe 10 ,...., , servire per (di) ,....." tot spot
dienen; een voorwerp van s!'o( zijn;, een
spee Ibal zijn.
zlmlno, m gerecht van wortelen en spinazie
(meestal bij stokvisch. gegeten).

zimologia
zimologia, fleer der gisting.
zimotecnia, I toe passing van gisting in d,
industrie.
zimCBi'metro, m gistmeter.
zinale, m schort, voorschoot.
zincare, vt met zink bekleeden, verzinken.
zincatura, I be kleeding me t zink, verzinking.
zinco, m zink.
zincografia, I zineografie, z;nklichtdruk.
zinconcelIo, m stokje 01 haak in muur om
kleeren & aan op te hangfn.
zincone, zingone, m stuk dat overblijft v. e.
sterk gesnoeide tak.
zincoso, agg zinkachtig, zinkhoud<nd.
zi'ngano, m & zie zingaro &.
zi'ngara, I zigeunerin.
zingaresca, f zigeunerlied.
zingaresco, agg zigeuners-.
zi'ngaro, m zigeuner.
zinna, I moederborst.
zinnale, f zie zinale.
zinzino, m bectje; teugje, slokje; bere a
zinzini, met kleinc teugjes drinkfn, lepzlo, m oom; ,..... grande, oudoom.
[percn.
zi'polo, m zwik (v. e. vat); lare d' una lancia
uno r---, iets zeer verkleinen, verminder€n.
zirla, I steenen kruik.
zirlare, vi £Iuitm (v. lijster).
zirlo, m gezang, gerluit (v. d. lijster).
ziro ziro, m sehel, sjirpend geluid veroor·
zaakt door 't wrijven met een natteD
yinger over een glasrand; gepiep v. viool.
zita, zittella, I meisje.
zito, zittello, m knaap, jongen.
zlttino, agg een beetje stit; sta '"""', bimbo,
wees wat stil, kind.
zittire, I vi st roepen; 't zwijgen opleggen;
sissen; II vt uitfluiten.
zitto, I agg stil, bedaard, zwijgend; stare '"""',
zich stilhouden, niet spreken; fig zicb
iets stilzwijgend laten welge vall en; II sos!
m kik; non sentirsi uno ,...." geen geluid,
geen kikje hooren; III intcrj stil, zwijg.
Z!'volo, m ~ gors; zie zigolo.
zlzza'nla, I $ raaigras, dolik; tweedracht,
ontevredenheid; seminare, spargere '"""',
tweedracht zaaien.
zi'zzola, J ,.....10, m zie giuggioia, ,....,/0.
zoanto, m straaldier.
zoantropia, I zoanthropie.
zoctola'io, m maker, verkooper van houten
sandalen en klompen.
zoccolante, m Franciscanermonnik (die op
houten sandal en gaat).
zoccolare, vi met houten sandalen, klompen
klapperen, kossen.
zoccolata, I slag met een klomp.
zi'lC:colo, m houten zool 01 sandaal; klomp;
hoef; ..0. voetstuk, zuilvoet; ondcrstel; op
voertuigas geschroefde stukken hout,
waarop de wagenbak rust; F sukkel; zie
jrittata.
ITALIAANscH.

zoppicare
zodiacale, agg II van den dierenriem, zodiakaal.
zodi'aco, m it dierenriem.
Zollo, m Zoilus, nijdig, onbillijk, criticus.
10Ua, I zie solla.
zolfa'la, zolfara, 1 zwavelgroeve.
zolfa'lo, m arbeidtr in de zwavelgroeven.
zolfanello, m zwavelstok; lucifer.
zolfare, vt zwavelen, met zwavcl VfrmcngEn,
met zwavEl berooken, bcstrooicn (bijv.
den wijnstok).
zolfata, f het zwavelen, zwaveling.
zolfatara, 1 zwavElgroeve; zwavElcron.
zo\fato, p pass (v. zollare) & agg gezwaveld;
bagni zoliati, PI zwavelbad<n.
zolfatura, I het zwavelcn, zwaveling.
zo\flno, I m zwavelstok; lig driftkop; $
roerkruid; II agg zwavelgeel.
zolfo, m zwavel; lig oneenigheid.
zOUa, f aardklomp, kluit; grond; ,...., ercosa,
graszode; aver quattro (of poche) zolle,
zeer weinig land bczittfn.
zoUata, I worp md aardkluit 01 graszode.
zolloso, agg vol kluit, n aardc.
zombare, zombolare, vt F afrossen, afranselen.
I zona, 1 zone, (aard)strcek; aardgordel;
luchtstreek; l' gordclrcos; (Archeol)
bustehouder; ,...., degli alisei, streek dET
passaatwinden; zone glaciali, PI koude
luchtstreken; '"""' d' operazio11e, X operatiegebied; zone temperate, pi gc matigde luchtstreken; zona torrida, warme luchtstreek.
2 zona, I in: dar di '"""', F vol ijver (r bij zijn.
zonzo, min: andare a ,....., doelloos rondloopen; mandar il cervello a ---, gek worden;
zonderling, vre<md doen.
zoOfllo, m diuenvriend.
zoofito, m dierplant, plantdier.
zoofobia, I dierenvrees.
zooforico, agg ..0. diergestalten voorstellend,
dragend (zuilen).
zoografla, I dierenbeschrijving.
[kunde.
zoolatria, I veeartsenijkunst; dierengeneeszoolatria, I aanbidding van dieren.
zoolito, m versteend dier.
zoologia, I dierkundc.
zoologico, agg dierkundig, zoOlogisch.
zoologo, m zoOloog, dierkundige.
zoomagnetismo, m dierlijk magnetisme.
zoor.omla, fleer v. h. dierlijk leven.
zootecnia, I kunst om huisdieren te fokken
en te veredelen.
zootomia, I ontleding van dieren.
zoppa'ggine, t mankhcid, kreupelheid.
zGppeggiare, vi zie zoppicare.
zoppicamento, m het mank, kreupelloopen.
zopplcante, agg kreupel, mank.
zoppicare, vi kreupel, mank gaan, hinkcn;
niet ervaren genoeg. zijn; iets lusteloos
doen; ziekelijk zijn; sukkelen; questa seggiola zoppica, deze stoel waggelt.
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zoppicone
zoppicone, zoppiconi, (avv) andare "'"', hiltken, mank loopen.

zoppina, f klauwzeer (v. 't vee); ook: kreupel

m~isje.

zuzzerullone
zuccherina, suikerpeer.
zu'cchero, In suiker;,...", di barbabietoia, beetworte1suiker; ""'" brutto (of grezzo) , ruwe
suiker; ""'" candl. of ,...", candito, kandijsuiker; canna di '"'-', suikerriet; '"'-' di
canna, rietsuiker; ,...", di latte, melksuiker;
una pasta di "-', een buitengewoon goedhartig, beminnelijk mensch; ,...", in pezzi,
klontjessuiker; '" palverizzato, poedersuiker; "-' rottame, strooisuiker; ,...", rosso,
bruine suiker; '" d' uva, druivensuiker;
zie pane &; (prov) aver il cuore nella ~,
gchalte;

pera

zoppino, m kreupele jongen.
zoppo, I agg kreupel, mank, lam; "'"' nelle
anche, h~uplam; cavaUo '"'-', kreupel paard;
discorso '"'-', g~brekkige rede; matrimonio
"-', ongelijk huwelijk; seggiola zappa,
waggelende stoel; verso '"'-', hinkende versvoet; a Pie '"'-', hinkend, op een voet
springend; tornare a pie '"'-', met hangende
pootjes terugkeeren; (prov) chi pratica 10
van vreugde buiten zichzelf zijn.
"-', impara a zoppicare, slechte voorbeel- zuccheroso, agg sUikerhoudend; gesuikerd.
den bederven goede zeden; II sost m zucchetta, ! ~ kleine kalebas, pompa en;
manke, kreupele.

voorwerp

in

kalebasvorm;

hoofdje,

Zoroastro, m Zoroaster.
kopje.
zostera, f ~ zeegras.
zucchettino, zUcchino, m ~ pas opgeschozotica'ggine, f lom~heid; boersche manieren.
Iten pompoen (als groente gegeten).
zoticamente, avv lomp, vlege1achUg.
zucchetto, m kalotje, priestermuts; "-' rosso,
zotichezza, f lompheid.
kardinaalsmuts.
zotico, agg grof, lomp, ruw, ongemauierd, zuccona re, vt het hoofd geheel kaal scheren.
vlegelachtig.
zUccone, m
groote kalebas; groot, dik
zozza, f grog, sterke drank m~t water; lig "hoofd; dikke schedel; domkop, onnoozel

*'

.gemeen Yolk, plebs.

persoon.

zozza'io, m grogverkoopcr; grogdrinker; lig zuccotto, m uitgeholde kalebas; OJ stormman v. h. mindere yolk.
4hoed; ook: kalotje, priestermuts.
~ zouaaf.
zulfa, I vechtpartij, opstootje, herrie.
kaleba~, pom:x>en; kalebasflesch; zufolamento, m het blazen op de herdersuitgeholde pompoeil3chil am vischjes in
fluit; gefluit; gesis (der slang); gesuis, gete bewacn; slecht uitgegroeide komtuit (in de ooren).
kommer 01 meloen; F hoofd, bol, kop; zufolare, vi op de herdersfluit blazen; sissen
(slangcn); fluiten (met den mond); gondomkop; zucche! of Ie zucche Iyitt]! sapper-I
loot! deksels! liari di '"'-', pi jonge pomzen (muggen); suizen, tuiten, gonzen (de
poensch~uten (gro~nte); '"'-' pelata, kaal-'
ooren); ""'" negli orecchi qc a qd, iem. iets
kop; semi di '"'-', pi kalebaszaden (veel
in de ooren b1azen, fluisteren.
door 't yolk gegeten); '"'-' senza pesci (of lu'folo, m herdersfluit, schalmci; fluitje;
senza saie), '"'-' at vento, '"'-' vuota, domkop;
ifluitspeler, schalmeiblazer.
leeghoofd; vent van niks; windbuil; in ,...., luppa, I soep; meestal dikke boonen-,
brood-, rijstsoep; brij; F verwarring, warblootshoofds; 1ton aver sale in ,..."" geen
boe!; "-' di magro, magere soep (zonder
greintje verst and hebben; battersi la ,...",
vleesch);
sa no entrato in una bella ,..."" ik
nel m!tro, met het hoofd tegen den muur
ben in een mooi zaakje verzeild geraakt;
loopen.
lar fa ,...., indoopen; far la "-' nel vina, een
zucca'io, I m pompoenenveld; II (agg) ciliestuk brood in den wijn doopen; (prav)
gia, uva zuccaia, zeer groot maar waterige
far la "'"' nel paniere, water in een bodemkers, druif.
100s vat gieten, vergeefsche moeite do en
zuccaiuOla, I veenmol.
zuccaiuOlo, (agg) lica "-', t. soort vroege vijg.
zie pan.
tuppare, I vt indo open; II vi zich vol zuigen.
zuccata, I stoat met 01 tegen het hoofd.
zuccherare, vt suikeren.
zUppetta, f bordie soep.
zuccherato, agg g~3uikerd, met suiker be- zuppiera, I soepterrine.
zUppo, agg geweekt; doortrokken, doorstrooid.
zuccheriera, I suikerpot.
weekt; Iraaicio '" of molle ,..."" door en
zuccheri'fero, agg suikerhoudend.
door nat.
zuccheri'f1uo, agg suiker uitzweetend; fig Zurigo, m Zurich.
buitengewoon zoet.
zurlare, vi zie ruzzare.
zuccherino, I m bonbon; snoepgoed; lig zurlo & zurro, m zie ruzzo.
aangename zaak; II agg suikerzoet, sui- zuzzerullone, m """'Dna, I F kinderachtig,
ker-; van suiker; parte zuccherina, suikerstoeiziek, weinig ernstig persoon.

zuavo, In
zucca, f ~
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accadere, zie eadere.
accedere, pres accedo; p rem I) accedei,
accedetti; 2) accedesti; p pass acceduto,
accendere, zie prendere.
[acclls£o.
accilrgersi, pres m'accorgo; p rem m'accorsi;
2) t'accorgcsti; p pass accorto.
acco'rrere, zie carrere.
accre'scere, zie crescere.
addurre, pres adduco; p rem I) addussi; 2)
adducesti; jut addurro; p pass addotto.
affi'ggere, zie jiggere; p pass affisso.
aflli'lgere, pres affJiggo; p rem I) afflissi; 2)
affljgg~sti; lut afflif g' ro; p tass afflitto.
aggiu'ngere, zie giungerc.
allu'dere, zie chiudere.
amme'ttere, zie mettere.
andare, pres vo (vado), vai, Ya; andiamo.
andate, vanno; p Yfm I) andai; 2 andasti:
jut andro en andero; imter va', andiamo.
andate, va'dano; eong pres vada, andiamo.
va'dano; cong imp andassi; gerund an·
dando; p pres andante; p pass andato.
a'ngere, aileen pres 3) ange.
annettere, pres annetto; p rem I) anr.llssi:
2 annett,sti; p pass am.esso.
apparire, pres apparisco; p rom apparii oj
apparvi; lut appariro; p pass apparito er
appano.
appartenere, zie tenere.
append ere, zie prendere.
applaud ire, pres applaudisco; p rim applaudii; lut applaudiro; p pass applaudito.
apprendere, zie prendere.
aprire, pres apro; p rem aprii en apersi; lui
aprha; p pass aperto.
a'rdere, pres ardo; p rem I) arsi; 2) ardesti;
lut ardero; p pass arso.
asce'ndere, zie seendere.
asco'ndere, zie naseonde1'e,
aspergere, zie spergere.
assalire, zie sal ire.

assidersi, pres m'assido; p rem m'assisi; lut
m'assidno; p pass assiso.
assi'stere, p pass assistito.
assolvere, p rem assoIsi; p pass assolto.
assorbire, pres assorbo; p rem assorbii; jut
assorbiro; p pass assorbito en assorto.
assu'mere, pres assumo; p rem assunsi; lut
assumero; p pass assunto.
astri'ngere, zie stringere.
attend ere, zie prendere.
attl'ngere, zie tingere,
avere, pres ho, hai, ha, abbiamo, avete,
hanno; cong a'bbia, abbiamo, abbiate,
a'bbiano; p rem ebbi, aVfsti, ebbe
ave mmo , aveste, ebbuo; cong avessi,
av€ssi, av€sse, ave'sslmo, av(ste, ave'sSHO; lut avro; l'mper abbi, abbiamo,
abbiatt; P tass avuto.
henedlre, zic maledire.
be'vere (bere), pres !:Evo (beo), p rim bE·vvi
(beoi, bEVEtti); lui bcvcro {berroj; p pass
bE vuto (beuto).
cadere, pres cado (eaggio); p prem caddi
(cadel, cadctti); lut caduo (cadro); p pass
caduto.
cal ere, pres 3C pHS. mi calc; imp mi caleva;
p rem mi raIse, jut mi carra (calera); eond
mi carrebbc (caIEnbbe); cong pres che mi
caglia; eong imp ehe mi calESse; p pass
caluto.
ddere, pres cedo; p nm cilssi (cedei, cedetti);
jut ccdero; p pass cesso (cEduto).
chiedere, 'pres ch:edo en chieggo; p rem
chiesi en chiedei; jut cbieduo; p pass
cbiesto.
chiu'dere, pres chiudo; p rem I) chiusi;
2) chiudesti; jut ehiudero; p pass
chiuso.
ci'ngere, pres cingo; p rem cinsi; jut cingero;
p pass cinto.
circonci'dere, zie deeide1'e.

circonflettere
clrconflettere, p pass circonflesso.

co~liere,

pres colgo en coglio; cogli; coglie;
cogliam,,; cogliete; colgono; p rem colsi;
cogliesti; lut cogliero en carro; p pass colto.
colll'dere, zie elidere.
comme'ttere, zie mettere.
commuovere, zie muovere.
comparlre, zie apparire.
co'mplere (complre), pres co'mpio en compisco; P rem I) com;>iei en compii; 2) compisti; lut com;:>iero en compiro; p pass
compiuto en compito.
comprimdere, zie prendere.
comprl'mere, pres com;>rime>; p rem I) compressi; 2) comprimesti; lut comprim3ro;
p pass compresso.
concedere, zie eUere.
conceplre, lueft naast de regclmatige vormen nog de oude vormen: concepo, concepono; concetto en conceputo.
concern ere, zie seernere.
conchlu'dere (conclu'dere), zie chiuure.
conco'rrere, zie correre.
condlsce'ndere, zie prendere.
condurre, zie addurre.
confi'ggere, zie ligsere; P P:tss confitto.
conre'ndere, zie londere.
conglu'n~ere, zie giungere.
connettere, zie annettere.
cono'seere, pres conosco; p rem I) conobbi;
2) conoscesti; lut conoscero; P pass conosciuto.
conqul'dere, p pass conquiso.
contendere, zie prendere.
contessere, p pass som>: contesto.
contrad(d)lre, zie dire.
contrarre, zie trarre.
convenlre, zie venire.
convl'ncere, zie vineere.
coprire, zie aprire.
correggere, zie teggere.
co'rrere, pres carro; p rem cor3i; lut correro;
p pass corso.
corro'dere, zie rodere.
corro'mpere, zie rompere.
costrl'ngere, zie stringere.
costrulre, pres costrllisco; p rem I) costrussi
en costruii; z) c"struisti; ,ut costruiro;
p pass costrntto, costruito.
cre'seere, pres cresco; p. rem I) cr"bbi; z)
crescesti; lut crescero; P PMS cresciuto.
croclfi'ggere, zie liggere; P P:tss croJifiss'J.
cuilcere, pres cuoco (cuocio), cuaci, cuoee,
cociamc>, cocete, caQciono; p rem cC>35i,
cocesti. coss~; lut COCero; P pass cotto (en
cociuto).
dare, pres do, dai, d'l, diam'J, date, danno;
p rem detti (diedi), desti, dette (diede),
demm:>, deste, dettero (diedero); lut daro;
eong pres dia, di'ano (di'eno); eong imp
d~S3i, de'ss:=!ro; intper da', dia, diam:J,
date, di'ano; p pres dando; p pass dato.

erigere
decl'dere, pres deciclo; p rem I) decisi, 2)
decidesti; lut decidero,

P pass

cleciso.

deere'seere, zie ereseere.
dedurre, zie addurre.
delu'dere, zie chiudere.
desl'stere, zie assistere.
desu'mere, zie assumere.
detrarre, zie trarre.
dlfendere, zie prendere.
dlno'ndere, zie londere.
dlme'ttere, zie mettere.
dlpendere, zie prendere.
dlpl'ngere, zie pingere.
dire, pres dico, dici. dice, diciamo, dite,

di'cono; p rem dissi, dicesti, disse, dicemm:>, diceste, di's5ero; lut diro; imperat di',
dica, diciamo, dite, di'cano; p pres elicendo; p pass detto.
dlri'gere, pres dirigo; p rem I) diressi; 2)
dirigesti; lut dirigero; p pass diretto.
dlro'mpere, zie rompere.
d!see'ndere, zie scendere.
d!seernere, zie scernere.
dlseo'rrere, zie correre.
dlseu'tere, pYes discuto; P rem I) discussi,
2) discutesti; lut discutero; p pass disCU3S0.

dlsglu'ngere, zie giungere.
dlspergere, zic spergere.
dlssuadere, zie evadere.
dlstendere, zie pyendere.
dlstl'nguere, pres distinguo; p rem I) distimi; 2) distinguesti; lut distinguHo; p
pass dis tin to.

dlstogliere, zie eogliere.
dlstorcere, zie torcere.
dlstru'ggere, zie stmggere.
dlvetlere, zie svellere.
~Ivl'dere,

zie decidere.

dolere, pres dOIgo (doglio), duoli, duole,
dogliamo, dolete,' dolgono; p rem dolsi,
dolesti &; lut dono (dolero); p pass doluto
(dolsuto, dOIto).
dovere, pres I) devo en debbo (0 deggio,
deO),2) devi, 3) cleve (0 degge, dee, de'),
I) d"bbiamo, 2) dovete, 3) devono en
debbono (0 deggiono, deono, denno); p
rem I) doni en dovetti, 2) dovesti, 3)
dove en dovette, r) dovemmo, 2) doveste,
3 dove'rono en dovettero; lut dovro;
p pres dovcndo; p pass clovuto.
eecedere, zie cUere.
eleggere, zie Leggere.
ell'dere, pYes elida; p rem r) elisi, 2) clidesti;
luI elidero; p pass cliso.
elu'dere, zie chiudere.
em~rgere, zie immergere.
e'mplere, empire, p rem em?iei en empii; P
P:tss empito en em?iuto.
erl'gere, ergere, pres erigo en ergo; p rem
I) eressi en ersi; 2) erigesti; lut erigero en
ergero; p pass eretto en erto.

esaurire

mordere

esaurlre, p pass esaurito en esa'usto.
esclu'dere, zie e"iudeTe.
esl'gere, pres esigo; p rem r) esigei en esigetti; 2) esigesti; futesigero; p pass esatto.

es['stere, p Tem r) esistei en esistetti, 2)
esistesti; p pass esistito.

espeJlere, pres espCUo; p rem r) espulsi, 2)
esp~llesti;

lut espellero; p pass espulso.

esporre, zie porre.
espri'm~re,

zie eomprimere.
e (ene),
siamo, siete, souo (en); imper! ero (era),
eri, era, eravamo, eravate, erano; p rem
fui, fosti, fu, fumm:), fo;;tc, fU'rono; lut
saro, sarai, sara, sareffiO, sarete, saranno:
cond sarH, saresti, sarebbe, saremm:),
sareste, sarebbero; imperat sii (<!) sic, sial,
sia, siamo, siate, si'ano; cong pres sia, sia,
sia, siam), siate, si'ano; cong imp fossi,
fossi, fosse, fo'ssimo, foste, fo'ssero; p pres
essendo (slmdo), p pass stato.
estendere, zie prendere.
estl'nguere, zie distinguere.
estollere, alleen gebruikt in ind pres en
imperat estolli, csto11a.
estorcere, zie torcere.
eva'dere, pres evado; p rem r) evasi, 2)
evadesti; jut evadero; p pass evaso.
fare, pres fo (fa'ccio), fai, fa, facciamo, fate,
fanno; imp facevo (faceva), facevi, faceva,
facevamo, facevate, face'vano; p rem feci,
facesti, fece, facemmo, faceste, fe'cero;
jut faro, farai, fad!, faremo, farcte, faranno; cond farei, faresti, farebbe, faremmo,
fareste, farebbero; cong pres fa'eeia &;
cong imp facessi &; imperat fa', fa'ccia,
facciamo, fate, fa'cciano; p pres facendo
en faciimte; p pass tattoo
fend ere, pres fendo; p rem r) fendei (fessi),
2) fendesti; lut fendero; p pass fenduto en
fesso.
fi'ggere, pres figgo; p rem r) fissi, 2) figgesti;
lut figgero; p pass fitto (fisso en fiso zijn
agg).
fl'ngere, pres fingo; p rem r) finsi, 2) fingesti;
fut fingero; p pass finto.
Hiittere, pres fletto; P rem flessi; jut flettero;
p pass flesso.
fo'ndere, pres fonda; p rem r) fusi, 2) fondesti; lut fondero; p pass fuso.
fra'ngere, pres frango; p rem r) fransi, 2)
frangesti; fut fraugcro; p pass franto.
frl'ggere, pres friggo; p rem r) frissi, 2)
friggesti; jut friggero; p pass fritto.
genuflettere, zie flettere.
giacere, pres gia'ccio, giaci, giace, giacciamo, giacete, gia'cciono; p rem gia'cqui,
giaeesti, gia'cque, giacemmo, giaceste,
gia' cq uero; lut giacero; p pass giacinto,
imperat giaci, gia' ccia, giacciamo, giacete;
gia'cciano.
gire, aIleen gebruikt in de vormen: pres

essere, pres souo (sou), sei (5e'),

giamo, gite; impert giva (gia), givamo,
gi'vano (gi'ano); p rem gii, gisti, gi (gio);
gimmo, giste, gi'rono; jut giro &; eond
girci &; imperat gite; cong imp gissi,
gissi, gisse, gi'ssimo, giste, gi'ssero; p pass
gito.
glu'ngere (glu'gnere) pres giungo; p rem
r) giunsi, 2) ginngesti; jut giungero (giugnero); p pass giunto.
ilIu'dere, zie chiudere.
Immergere, pres immergo; p rem r) immersi,
2) immergesti); fttt immergero; p pass
immerso.
Imp ell ere, zie espeuere.
Imporre, zie porre.
Imprendere, zie prendere.
Imprl'mere, zie comprimere.
Incimdere, zie pyendere.
Incl'dere, zie decidere.
Incre'scere, zie crescere.
Incu'tere, zie discutere.
Indu'lgere, pres indulgo; p rem r) indulsi,
2) indlligesti; fut indulgero; p pass indulto.
Indurre, zie addurre.
[fitto.
Infl'ggere, zic jiggere; p pass infisso en inInfiettere, rege1matig; p pass inflesso en inInfli'ggere, zie aflliggere.
[f1etto.
Influlre (Influ'ere) pres influisco (influo);
p rem influii (influssi); lut influiro,
(influero); p pass inflnito (influsso).
Infra'ngere, zie frangere.
Insi'stere, zie assistere.
Inso'rgere, zie pargere.
Intend ere, zie prendere.
Intercedere, zie eedere.
Intl'ngere, zie tingere.
Intraprendere, zie prenderc.
Intrl'dere, zic decidere.
Intru'dere, zie chiltdere.
Inva'dere, zie evadere.
Ire, pres & imperat ite; imp ivo, ivi, iva,
i'vano; 11~t iremo, irete, iranno; p pass ito.
Istruire, zie costruire.
led ere, alleen in de vormen: pres lede; imp
ledeva; p rem r) le3i en lesi; 2) ledesti;
eong pres ledesse; p pass leso en le30.
leggere, pres leggo; p rem r) lessi, 2) leggesti;
fut leggero; p pass letto.
li'cere, pres 3) lice e~ Ieee; p pass Ie'cito en
li'cito.
IU'cere, pres luce; p rem r) lussi, 2) lucesti;
lut lucero; geen p pass.
maledire, zie dire; heeft in pres ook: maledisco en in imp.: malediva.
mergere, bovendrijven; alleen: p rem mersi,
de samenstellingf'n zijn volledig.
me'scere, p p.~ss m1sto = gemengd; mesciuto = ingesehonken.
me'ttere, pres metto; p ,'em r) misi en messi,
2) mettesti; jut mettero; p pass messo en
<!) miso.
mordere, pres mordo; p rem r) morsi, 2)

morire
mordesti; lut mordero; p pass morso.
mOrire, pres x) muo'io en muoro, 2) muoi en
muori, 3) muore; x) moriamo, 2) morite,
3) muoiono; p rem morii; btt morin'> en
morro; p pass morto; gerund morEmdo;
p pres morente.
mu'ngere, pres mungo; p rem x) munsi, 2)
mungesti; lut mungero; p pass munto.
mUilvere, pres muovo en movo; imp moveva;
p rem x) mossi, 2) movesti; lut muovero;
p pres movimte; p pass mosso.
na'scere, pres naseo; p rem x) na'equi,2)
naseesti, 3) na'cque, x) nascemmo, 2)
nasceste, 3) na'cqU( ro; lut nascero; ppass
nato; gerund nascEmdo; p pres nascente.
nasco'ndere, pres nascondo; p rem x) nascosi,
2) nascondesti; lut nascondero; p pass
nascosto.
negli'gere, pres negligo; p rem x) neglessi;
2) negligesti; lut negligero; p pass negletto.
nUilcere, pres x) nuoco en nuoeio; 2) nuoei,
3) nuoce; x) noeiamo, 2) nocete, 3) nuocono en noceiono; p rem x) nocqui, 2)
nocesti; lut nocero; P pass noC"iuto.
oeco'rrere, zie correre.
oHendere, zie prendere.
oflerlre, oHrlre, pres Offro; p rem x) offrii en
offersi; 2) oHristi; lut offriro; p pres offe·
rente; p pass offerto.
opprl'mere, zie comprimere.
parere, pres pa'io, pari, pare, pariamo,
parete, pa'iono; p rem pa1"Vi, paresti,
parve, paremmo, pareste, pa'rvero; JUI
parro; p pass parso en parute; p pres
parendo.
partlre, zie sentire; in de bcteekenis van:
deelen: pres partisco.
pa'seere, p pass pasciuto en ® pasto.
pereuiltere, pres pereuoto; p rem x) pereossi;
2) pf'reotesti; lut pereotero; P pass pereosso.
perdere, heeft naast den regelm. vorm: p
rem r~rsi en p pass perso.
perme'ttere, zie mettere.
persl'stere, zie assistere.
persua'dere, zie evadere.
plaeere, pres pia'eeio, piaei, piace, piac·
ciamo, piaeete, pia'ceiono; p rem pia'cqui,
piacesti, pia'cque, piaeemmo, piae(;ste,
pia'equero; lut piaeero; gerund piacendo;
p pres piacente; p pass piaeiuto.
pla'ngere, pla'gnere, pres piango; p rem x)
piansi, 2) piangesti; jut piangero; p pass
pianto.
pl'ngere, pres pingo; p rem x) pinsi, pingesti;
lut pingero; p pass pinto.
plilnre, pres 3) piove; p rem 3) piovve; lui
3) piovera; p pass piovuto.
pilrgere, pres porgo; p rem x) porsi, 2) porgesti; lut porgero; P pass porto.
porre, (po'nere), pres pongo, poni, pone,
poniamo, ponete, po'ngono; imp ponevo;

risolvere
p rem posi, POllEsti, pose, pon€mmo,
ponEste, po'sero; lut porro; gerund ponendo; p pass ponimte; p pass posto.
possedere, zie sedere.
potere,presposso, puoi, puo, possiamo,potete, possono; p rem potei (pot~tti), potesti,
pot~; lut potro, potrai &; P pres pot~ndo
en ® possendo; p pass potuto.
precedere, zie cedere.
preclu'dere, zie chiuaere.
predlre, ?ie dire.
prefl'ggere, zie fi'ggere.
premere, pres premo; p rem x) prEmei (premetti), 2) premesti; flit premno; p pass
premuto en presso.
prendere, pres prendo; p rem presi, pren-.
desti, prese, prendemmo, prendeste,
pre'sero; lut prendero; p pass preso.
presu'mere, zie assumere.
pretendere, zie prendere.
procedere, zie (edere.
prome'ttere, zie mettere.
propendere, regelmatig p pass ook: ® proproro'mpere, zie rompere.
[penso.
proteggere, zie leggere.
pu'ngere, zie giungere.
1 acchlu' dere, zie chiudere.
ra'dere, zie evadere.
ragglu'ngere, zie giungere.
ravvet ersl, zie vedere.
reel'dere, zie decidere.
redl'mere, pres redimo; p rem I) redensi, 2)
redimesti; lut redimero; p pass redento.
reggere, zie leggere.
rendere, zie prendere; ppass rEEO en rer..duto.
repellere, zie espellere.
reprl'mere, zie comprimere.
resel'ndere, pres rescindo; p rem I) rescissi
(reseindei); 2) rescindesti; lut rescindero;
p pass reseisso.
resl'stere, zie assistere.
rl'dere, zic decidere.
rldurre, zie addu1l'e.
rledere, pres riedo, riMi, riMe; pres cong
riMa, riedano.
rillettere, pres refletto; p rem I) riflettei
(riflessi), 2) reflettesti; jut riflettero; P
pass riflesso (riflettuto).
rlfu'lgere, pres rifulgo; p rem I) rifulsi, 2)
rifulgesti, 3) rifulse en ® rifulge; lut
rifulgero; p pass ontbreekt.
rilu'cere, zie lucere.
rlmanere, pres rimango, rimani, rimane,
rimaniamo, rimanete, rima'ngor-o; P ,em
I)rimasi,2) rimanesti; lutrimarro; p pass
rimasto en· ® rimaso.
rlncre'scere, pres rni rincresce; p rem mi
rincnbbe; lut mi rinerescera; p pass rineresciuto.
rlsillvere, pres risolvo; p rem I) risolvei en
riEolsi, 2) risolv{sti; lut risolvero; p pres
risoluto en risolto.

risorgere
riso'rgere, zie porgere.
1"ispo'ndere, zie naseondere.
ritorcere, zie toreere.
ritrarre, zie trarre.
rluscire, zie useire.
ro'dere, pres rodo; p rem I) rosi, 2) rodesti;
jut rodero; p pass roso.
ro'mpere, pres rompo; p rem ruppi, rompesti, ruppe, rompemmo, rompeste,
ru'ppero; jut rompero; p pass rotto.
salire, pres salgo, sali, sale, sagliamo, salite
sa'lgono; p rem salii; jut saliro, p pass
salito; gerund sal~ndo, p pres sali~nte.
sapere, pres so, sai, sa (sape), sappiamo,
sapete, sanno; p rem seppi, sapesti, seppe,
sapemmo, sapeste, seppero; jut sapro;
pres cong sa'ppia; imperat sappi; p pres
sapiente, sa~ndo; p pass saputo.
scalfire, pres scalfisco; p rem scalfii; jut
scalfiro, p pass scalfitto.
sce'gllere (scerre), zie cogliere.
.sce'ndere, zie prendere.
scernere, pres scerno; p rem scernei (scersi);
jut scernero; p pass scernuto.
.scl'ndere, zie rescinderc.
sclogllere (sclorre), zie eogliere.
scolplre, pres scolpisco; P rem scolpii
(sculsi); jut scolpiro; p pass scolpito
(scuito).
.scomme'ttere, zie meffere.
sconfo'ndere, zie jondere.
sconnettere, zie annettere.
scorgere. zie porgere.
.scrl'vere, pres scrivo; p rem x) scrissi,
2) scrivesti; lut scrivero; p pass scritto.
scuotere, zie percuotere.
sedere, pres seggo (siMo, 0 seggio), siMi,
siede, sediamo (segghiamo), sedete, seggono (siedono); p rem sedei (sedetti),
sedesti, sede (sedette), sedemmo, sedeste,
sede'rono (sedettero); lut sedero; imperat
siedi; eong pres segga (sieda); p pass
seduto; p pres sedente en sed~ndo.
sedurre, zie addurre.
seguire, pres se'guo; p rem I) seguii, 2) seguisti; jut seguiro; p. pres segu~nte;
p pass seguito.
seppelIire, p pass seppellito, sepulto en
sepolto.
smuovere, zie muovere.
socco'rrere, zie correre.
sodlsfare, zic jare.
sofferire (soffrire), zie ojjerire.
sogglu'ngere, zie giungere.
so\ere, pres soglio, suoli, suole, sogliamo,
solete, sogliono; imperj soleva; p rem
x) solei, 2) solesti; cong pres soglia, soglia, soglia, sogliamo, sogliate, sogliano;
e01~g imp solessi; p pres sol~ndo; p pass
solito.
so\vere, zie risolvere.
sommergere, zie immerg ere.

tradurre
somme'ttere, zie mettere.
soppri'mere, zie eomprimere.
so'rgere, zie porgere.
sorprendere, zie prendere.
sorri'dere, zie deeidere.
sospendere, zie :'rendere.
sottlntendere, zie prendere.
sottome'ttere, zie mettere.
sottrarre, zie trarre.
spa'ndere, pres spando; p rem I) spandei
(spandette, spansi), 2) spandesti; jut spandero; p pass spanto.
spa'rgere, pres spargo; p rem I) sparsi
(spargei); 2) spargesti; jut spargero; p pass
spars~ (sparto).
sparire, zie apparire.
spegnere, spengere, pres spengo (spegno); p
rem I) spE>llsi; 2) spengesti; jut spegnero;
p pass spento.
spimdere, zie prendere.
sperdere, zie perdere .
spergere, pres spergo; p rem J) spersi, 2)
spergesti; jttt spergero; p pass sperso.
spi'ngere, zie pingere .
stare, pres sto, stai, sta, stiamo, state,
stanno;imperj stavo; p rem stetti, stesti
stette, stemmo, steste, stettero; jttt staro;
cong pres stia (0 stea); cong imp stessi,
stessi; stesse, ste'ssimo, steste, ste'ssero;
imperat sta, stia; gerund stando; p pres
stante; p pass stato.
stl'ngere, zie tingere.
strl'ngere (strl'gnere), pres stringo; p rem
I) strinsi; 2) stringesti; jut stringero; p
pass strctto (P strinto).
stru'ggere, pres struggo; p rem 1) strussi;
2) struggesti; /utstruggero; p pass struttO.
succedere, zie ceiere.
sussi'stere, zie assistere.
svlHlere (svegliere, sverre), pres svetgo
(svel!o); imp svelleva; p rem svelsi,
svellesti, svelse, svellemmo, svelleste,
svelscro; jut svellero (sverro); p pass
svelto.
tacere, pres taccio, taci, tace, tacciamo,
tacete, ta'cciono; p rem ta'cqui, tacesti,
ta'cque, tacemmo, taceste, ta'cquero; lut
tacero; p pass taciuto.
tendere, zie prendere.
tenere, pres tengo, tieni, tiene, teniamo
(tenghiamo), tenete, tengono; P rem tenni,
tenesti, tenne; jut terro; cong pres tenga;
p pass tenuto.
tergere, zie immergere.
tl'ngere (tI'gnere), pres tingo (tigno); p rem
J) tinsi; 2) tingesti; jttt tignero (tingero);
p pass tinto.
togliere (torre), zie cogliere.
0 tondere, regelmatig, p pass ook: toso.
torcere, pres torco; p rem I) torsi, 2) torcesti;
jut torcero; p pass torto.
tradurre, zie addure.
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trafiggere
trafi'ggere, zie liggere.
trarre, pres traggo, trai, trae, tragghiamo,
traete, tra'ggono; imp traevo; p rem
trassi, traesti, trasse, traemmo, traeste,
tra'ssero; lut trarro; imperat trai, tragga;
cong pres tragga; cong imp traessi; p pres
tralmte; gerund traendo; p pass tratto.
trasparire, zie apparire.
ucci'dere, zie decidere.
udire, press odo, odi, ode, udiamo, udite,
odono; p rem udii, udisti, udi, udimmo,
udiste, udi'rono; jut udiro (udro); Gong
pres oda, oda, oda, udiamo, udiate, odano;
imperat odi, oda, udiamo, udite, odano;
p pres udiente (udendo); p pass udito.
u'ngere (u'gnere), zie mungere.
uscire, pres eseo, esci, esee, usciamo, useite,
~5cono; p rem uscii, uscisti, usci; useim·
mo, usciste, usci'rono; jut usciro; cong pres
esca, esca, esca, usciamo, llsciate, escano;
imperat esci, esca, usciamo, use-ite, escana;
gerund uscendo; p pres uscente; p pass
uscito.
val ere, pres valgo, vali, vale, valghiamo (va·
liamo), val etc, va'lgono; p rem valsi,
valesti, valse, valemmo, valeste, va'lsero;
jut varro; Gong pres valga &; imperat vali,
valga, valiamo (valghiamo), valete,
va'lgano; gerund valendo; p pres valente;
p pass valso (valuto, valsuto).
vedere, pres vedo (veggo, 0 ve'ggio), vedi,
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volgere

vede, vediamo (veggiamo, 0 wd,mo),
vedete, ve'dono (ve'ggono, 0 ve'ggiono);
p rem vidi (veddi), ved(sti, vide, vedlmmo, vedeste, vi'dero; jut vedro; Geng pres
veda (vegga); Gong imp vedessi; gerund
vedimdo (0 wggendo); p pres vedente
(veggente); p pass veduto en visto.
venire, pres vengo, viimi, viene, veniamo,
venite, vengono; p rem venni, venisti,
venne, venimmo, v(niste, vE"nnt:ro; jut
verro; cong pres venga &; Gong imp venissi; imperat vieni, v€mga, veniamo,
venite, vengano; gerund venendo. p pres
veniente en v, gnente; .p pass venuto.
vilipendere, zie prendere.
vi/neere, pres vinca, vinci, vince, vinciamo,
vineete, vi'ncono; p rem r) vinsi, 2) vincesti; jut vincero; p pass vinto.
vi'vere, pres vivo; p rem r) vissi, 2) vivesti;
jut vivro (vivero); p pass vissuto.
vol ere, pres voglio (vo'); vuoi (vuo'); vuole
(vuol), vogliamo, voletc, vogliono; p rem
volli (P volsi), volesti, volle (P volse),
volemmo, voleste, vollero (P volsero); lut
vorro; Gong pres voglia; Gong imp volessi;
imperat volli, voglia, vogliamo, volete;
vogliano; gerund volendo; p pres volente;
p pass voluto (P volsuto).
volgere, pres volgo; p rem r volsi, 2) volgesti;
jut volgero; p pass volto.
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AANVULLING EN VERBETERING DEEL I
amoregglare, vt moet zijn: vi
anace, attaci in camicia, pi muisjes.
anaclnl, pi muisjes.
ampolla, ook: ampul.
Anno luce, m lichtjaar.
schroeid.
antiaereo,
agg luchtafweer·.
abbrustolire, ook: schroeien.
antlalcoollsta, m geheelon thouder, afschaffer.
abetala, ook: dennenbosch.
antifona, ook: tegenzang.
abete, ¥. ook: den.
abilitare, ook: bekwamen; bevoegd verkla- antrace, ook: miltvuur.
reno
anzlano, ook: senator, ouderling.
I apbstrofo, m apostrophe, afkappingsteeken.
abortivo, ook: onvoldragen.
appogglamano, m schildersstok.
acacia, is t.
aprlre, ~ la luce, het licht aandraaien.
accecare, ~ verzinken.
aprlsca'tole, m blikopener.
accecatoio, m ~ verzinkboor.
arcata, tirare in~, op goed geluk sehieten;
accenzione, lees: accenSlone.
met de muts naar iets gooien.
acceso, YOSSO ~, hoogrood; vuurrood.
accia, I moet zijn: gesponnen hennep werk. archetto, m ~ figuurzaag.
acciplgliare, vi de wenkbrauwen, het voor- arcucelo, ook: beuge!.
hoofd fronsen.
ardere, ~ d'am,ore, blaken van liefde.
acconclo, ook: doelmatig; itt ~, gelegen, ardltl, 111 pi stormtroepen.
van pas.
Argonauta, espediziotte degli Argonauti,
accordo, lees: di comutte ~,
tocht der Argonauten.
accostare, ook: aanspreken.
aria, I I lucht; 6. • . .
aclno, 111 druivepit.
armata, ook: vloot; leger; ~ deU'Isonzo,
acquaforte, ook: koperets.
Isonzole ger.
acquafortista, 111 etser.
armatura, ook: wapenrusting; metalen
acquarlo, m aquarium.
arrestato, m arrestant.
[beslag.
adaglare, ook: neervlijen.
artlficlosamente, ook: slinks.
adagio, ook: spreekwoord.
arusplce, m offerwichelaar.
addentro, ook: binnenin.
ascenslone, ook: opklimming.
addetto, ook: bijgevoegd.
assai, ook: veel, heel, zeer.
addobbo, ook: looikuip.
assegnato, in: in poste ~,onder rembours.
adottlvo, lees: patria adottiva.
assegno, ook: rembours.
aeroporto, aeroscalo, 111 ';;i'- vlieghaven.
asslcurata, I moet zijn: brief met geldsafferrare, ook: goed begrijpen.
waarde.
aHetto, ook: behept; aangedaan.
asslto, ook: houten wand.
afflbblare, dicht-, vastgespen.
assumere, ook: aanvaarden.
affogato, ook: drenkeling.
astioso, ook: haatdragend.
affossato, strada ~a, holle weg.
astragalo, ook: sprong [v. haas].
affusolato,agg spits to~loopend; spilvormig; astucclo, ook: koker; ~ da viaggio, reisgambe altusolate, splllebeenen.
necessaire.
Africa, lees: A'frlca.
atterrare, III vi ';;i'- landen.
atterragglo, 111 ';;i" landing; ~ lorzato, nood·
afta, ~ epizootica, mond- en klauwzeer.
agglunta, ook: bijlage; inschuifblad [v.
landing.
tafel].
attestare, ook: betuigen.
aggressivo, agg aanvallend; vijandig; tar- atticclato, agg gedrongen.
tend; bits.
AugUsto, m August; Augustus.
alllevo, m ook: pleegkind.
, autobruco, m, rupsauto.
alllgnare, ook: aarden; beklijven.
automa'tlco, 111 drukknoopje.
altoparlante, m luidspreker.
automotrlce, f motorwagen [v. tram &].
amaretto, m bitterkoekje.
I avanzo, d'~, hm overvloede; voor 't overige .
ammortizzare, ook: afschrijven.
avere, ook: krijgen.
abbaccare, lees: abbacare.
abborracelare, ook: knoeien, kltmgelen.
abbruclacchiare, o.ok: schroeien.
abbruclato, agg verbrand; verzengd, ver-
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averla,1 3t moet ziju: klapekster, klauwier. Calva'rlo, m Calvarieberg.
avvlsare, ook: adverteeren.
calzaturlfl'elo, m schoenfabriek.
avvltamento, v ~ "vrille", neerdaling in calzetta, f kous, sok.
spiraal.
camalo, m bootwerker (in Genua).
avvocato, ""'" /iscaie, ~ auditeur militair.
eameretta, f ook: W.C.
camleluola, ook: trui.
avvolglmento, ook: ~ omvatting.
avvoltare, ook: oprollen.
cammlnare, regel 3 lees: cammina.
azzurlgno, lees: azzurrlgno.
cam6selo, ook: zeemleer.
canlle, look: krot.
baeehetta, ook: kleerklopper.
canna, look: buis.
badalone, m ook: gaper.
cannonamento, m kanonvuur.
badllante, m poldergast; grondwerker.
cannonare, vt met kanonnen beschieten.
bagglano, m uilskuiken.
cansare, ook: ontsnappen.
bagliore, m schittering; schel, verblindend capld6gll0, m .h moet zijn: noordkaper.
licht; verblinding; zinsbegoocheling; ver- capltombolare, vi buitelen, tuimelen.
blindende verschijning.
capltone, m dikkop [jonge kikkerl.
baldorla, ook: brooddronkenheid.
capofaml'glia, m gezinshoofd.
balestra, 1 enz. armboog moet zijn: hand-, capoglro, m ook: draaiziekte (v. schapen).
voetboog.
caporetto, m (naar de nederlaagin Oct. 1917)
ramp; ineenstorting, volslagen nederlaag.
balla, ""'" asciutta, baker.
barra, giocal'e aUe barre, krijgertje spelen. caposaldo, m steunpunt; triangulatiepunt.
baverlna, ook: bef.
caposquadra, ~ ook: groepscommandant.
bazza, ook: meevaller; extraatje; slag i. h. capotare, vi ~ capote€ren, over den kop
gaan bij 't landen.

kaartspel.

Belga, m Belg; Belgische; agg Belgisch.
Belgleo, agg Belgisch.
benestante, ook: weldenkend.
blglietto, ""'" d'alloggio, inkwal'tieringsbiljet.
bllanelo, ""'" preventivo, staatsbegrooting.
blndolerla, ook: zwendelarij.
blseotto, ook: F padvinder.
blsteeca, ""'" alla liol'entina, entrec6te.
blsturl,blsturlno, m bistouri, operatiemes.
boeca, 2e regellees: bocchi disutili, inutili.
b9lgla, ook: pistoolholster.
bolla, ook: blaar, puistje; ~ gietgal.
bolscevlk (PI bolscemki) bolsjewiek.
bolscevlsmo, m bolsjewisme.
borbottone, ook: agg brommerig.
borsa, ook: buidel [v. buideidierl.
bos8010, ook: ~ patroonhuls.
botte, ""'" di registro, registerton.
bottone, ""'" a pressione, drukknoopje.
bovile, m koestal.
branclcare, ook: friemelen.
brlglla, ook: ~ £lens.
br6eeolo, cavolo """', spruitkool.
burera, ook: storm.
bullettlno, m bulletin; biIjet.
bulimia, f
geeuwhonger.
bu'rbero, ook: gemelijk.

capote, in: far """', zie capotare.
caramella, ook: monocle.
caratteri'stlca, v wijzer (v. logarithmus).
carboneino, m ""'" (per disegnare), (teeken-)

houtskool; disegtto 0,1 """, houtskoolteekening.
carlcatore, ~ ook: patroonhouder.
carltate'vole, ook: liefdadig.
carovl'verl, m 1 (levensmiddelen)duurte;
2 duurtetoeslag.
carpa, 1 is! karper; """ a specchio, spiegelkarper.
carplone, m iSJ moet zijn: soort meerforel.
carrello, min: """ di atterraggio, ~ landingsgestel.
carro, """ batte, sproeiwagen.
carta, """ del lavoro, handvest van den arbeid.
cartastraeela, ook: kladpapier.
C!lrtella, ook: schooltasch.
cartellone, ook: reclameplaat.
castone, ook: kas.
ca'strlca, I 3t negendooder.
catino, ook: teiI.
cavatesorl, m schatgraver.
Ceeo-Slo'/ae'ehla, 1 Tsjecho-Slovakije.
cedere, II vt afstaan;
cemento, """ armato, gewapend beton.
cacclatorpedlnlera, f .Ji. torpedojager.
eentellare, ook: slurpen.
Cafiro, m Kaffer.
eent6eehlo, cento'nehlo, m ~ muur.
calelatore, m voetballer.
eentopelle, m bladmaag.
ca'lelo, m sp voetbal; giuoco del """', voetbal- cervellone, m ook: zonderIing; genie.
spel; giocatore 0,1 """', voetballer.
cervla, f ~ draadschaar.
calel'stleo, agg voetbal-.
cervo, """ volante, ook: vlieger [speelgoed].
calendArlo, ~sser nel ""'" di uno, in een goed ehlaretto, ook: bleekrood.
blaarlje staan bij iemand.
ehlavare, ook: achter slot houden 01 zetten.
caU6tta, ook: bolsegment; binnengewelf (v. ehlavlca, ook: sluis.
koepel).
ebieeo, ook: hagelsteen.
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chiusa,ook: (keer)sluis.
clan cerelia, ook: beuzelarij; vodderij.
clarlatanerla, ooli;: zwendelarij.
clcla'blle, agg in: strada - , rijwielpad.
clces, ook: peukje; (tabaks)pruim.
cicio, m ook: tijdkring..
clgllo, ook: wimper; weukbrauwboog.
clmlero, m heImteeken.
clottolo, ook: kei.
clprlno, m SJ moet zijn: winde, ruischvoorn.
clrcondarlale, agg arrondissements·.
clrculto, corlo - , K kortsluiting.
clspa, ook: slaap i. h. oog.
clspo(so), ook: leepoogig.
cisterna, vagone - , tankwagen.
cltante, m eischer.
cUta-glardlno, m tuinstad.
clurma, ook: scheepsvolk.
clava, ook: turnknots.
dorl/ro, - fli calcio, bleekpoeder.
coceagna, fin: paese di - , Iuilekkerland.
cocente, agg brandend, kokend heet.
coclcu'lo, m ~ muurpeper.
rodlce, '" telegrajiro, telegraafcode.
colncldenza, stazione di - , overstapstation.
colare, ook: lekken.
collare, m ook: bef; haam.
1 rolle, is m.
colmare, I !It ook: dempen.
coltella'cclo, J,. moet zijn: lijzeil.
coltre, ook: sprei.
comme'ttersl, vr ook: zich toevertrouwen.
commlssarlato, ~ intendance; capitano del
- , kapitein-intendant.
complemento, ufficiale di - , ~ reserveofficier.
.
complesslvo, ook: globaal.
comune, I agg ook: gemeenschappelijk.
comuella, / gemeenschap; gezelschap;
convito fli ,...", picknick.
comprovazlone, ook: goedkeuring.
comunque,ook: hoe ook; hoe het ook zij;
zooClra.
conea, ook: schutkoIk; schutsluis; keteldal.
concla, ook: kleurbad.
conclstoro, ook: kerkekamer.
condore, is m.
confettlere, confettUriere, m confiseur, suikerbakker.
confetto, confetti fulminanti (0 a sehianto)
pistaches, knalbonbons.
confettura, t jam; vruchtengelei.
Confu'clo, m Confucius.
congettura, ook: gissing.
conlgllera, ook: konijnenberg, konijnenpark.
consulcnte, agg ook: consulteerend.
consulta, ook: raadpleging.
contaglrl, m ';jI> toerenteller.
contado, m ook: graafschap.
contenlmento, m ook: ingetogenheid.
controdado, m ~ tegenmoer.
coolie, m koelie.

duplice
copertura, v buitenband [v. fiets &]; truppe
di - , ~ dekkingstroepen.
coprleatena, m kettingkast.
cordlale, ook: eiersaus.
cornetto, ook: J,. gaffe!.
cornice, ook: richel.
corsa, - da resistenza, afstandsrit.
corsaletto, ook: borstschild [van insect].
costare, - caro, ook: duur te staan komen.
costola, ook: ~ bl:ldnerf.
cottura, ook: 't branden [v. glas].
crema, ook: vIa; fig keur.
cre'scere, zwellen.
crlpta, ook: krocht.
cu'Hla, nato roUa - , met den helm geboren.
culatta, ~ ook: staartstuk.
denaro, ook: penning.
dato a, versIaafd aan.
davverro, lees: davvero.
da'zlo, - eonsumo, accijns.
dazlone, ook: schenking, gift.
1 deeantare, ook: ophemelen.
dedlto, ook: verslaafd.
depresslone, ook: gedrukte stemming.
derlva, ook: zwaard [v. schip].
derogare, ook: tek0rt doen.
deslnare, ook: dineeren.
deslnenza, ook: buigingsuitgang.
deterlorare, ook: verergeren.
dettato, ook: dictee.
dla'clne, drommels.
dlasprare, vt jaspeeren.
digradazlone, ook: nuanceering.
dllatabllltA, ook: uitzetbaarheid, rekbaarheid.
dllazlone, ook: vertraging.
dlletto, ook: ooilam.
dlpendenza, ook: onderhoorigheid.
dlrlgere, ook: besturen.
dlrltto, ook: rechterzijde; rechte lijn; rechte
kant.
dlrompere, ook: verbreken.
dlslnvoltura, ook: aplomb.
dl$loeare, vt I verstuiken; verplaatsen.
bIz. 215 bovenaan links moet staan d18e»rganlzzazlone.
dlspensa, ook: 5 etenskast.
dlssagrare, zie dissaerare.
dlstaceare, II vi ook: afsteken [tegen].
dlsteso, ook: languit.
dlurnale, ook: getijdenboek.
dlvlsablle, dlvisablllta, / lees: dlvisi'blle,
dlvlslblllta.
doghlno, m J!r. puckhond.
dondolare, ook: bengelen.
dorl'fora, t coloradokever.
drago, m ook: ~ kabelballon.
droga, took: kruiderij, specerij.
duce, m hoofd; il Duce, Mussolini, als hoofd
der fascistische partij.
.
dupUce, ook: dubbelzinnig.

ebbriaco
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laniero

ebbrlaeo, I agg dronken; II sost m dronkaard.
economo, ook: heereboer.
edl'eolo, m gebouwtje.
elettrlfleazlone, f electrificatie.
elettr6l1sl, lees: elettroll'sl.
ente, ook: lichaam; bond.
eplstolarlo, ook: briefs teller .
esereente, ook: exploitant.
bIz. 246 rechts onderaan staat: explorazlone, lees: esplorazlone.
ex abrupto, ee"nsklaps.
ex prop651to, met opzet.

gelosla, ...., avvolgibile, rolluik.
geometra, ook: \II spanrups.
6er6nlmo, m Jeroen.
getto, ook: ~ scheut, uitspruitsel.
ghlaeelala, ook: ijsberg.
ghlaeeluolo, ook: ijsschots.
glnepro, acquavite di,..." jenever.
glogala, ook: kossem.
glornallera, f werkster.
glorno, ook: licht.
glostra, ook: mallemoJen.
glubek, f Italiaansche regiesigaret.
gludleatura, ook: vonnis. uitspraak.
faeo'ehero, m .k wratzwijn.
glugglolo, m ~ ook: jujube boom.
faglollno, m ~ prinsesseboon.
gluneata, ook: kaaswrongel.
falange, ook: vingerkootje.
giunta, ook: inschuifblad ~v. tafel].
falanglo, m moet zijn: ho::>iwagen [spin].
glurare, ook: vloeken.
fala'rlde, f moet zijn: ~ kanariegras, kana- gilHo, III m lomperd; sukkel.
riezaad.
golena, ook: winterbed.
falelata, ook: zwad, zwade.
gomma, ook: rijwieJband.
gonflare, ook: oppompen.
fanfara, ook: blaasorkest.
farlnoso, agg meelachtig; melig.
gonflavetrl, m glasblazer.
farsa, ook: klucht.
gorghegglare, vi ook: joedelen.
ferltola, ook: I windgat (v. orgelpijp).
governamento, m bestuur; gouvernement;
I"egeering.
ferro, - beton, gewapend beton.
flenaglone, ook: hooibouw.
governatore, ook: burgemeester van Rome.
flenlle, ook: hooiberg.
gradlnata, ook: stoep.
fieno, febbre del ~, asma del - , ho::>ik')orts. graduare, ook: promoveeren.
fiera, - campionaria, jaarbeurs.
grapplno, m ook: dreg; klimspoor.
fill65sera, f druifluis.
grasso, I agg ook: vruchtbaar; rijk, smerig;
gemeen.
fiorettare, coloratuur zingen.
flseale, avvocato ...." ook: auditeur militair. gratG, II sost m dankbaarheid; \vensch: wiI;
III avv voor niets; vrijwillig.
flttalu610, m pachter.
Flesslnga, f V1issingen.
graHanu'vole, m wolkenkrabber.
f1uttuare, ook: weifelen, wankeJen.
grossa, ook:
grosse.
guardia, gran - , X voorpostenaetachement_
fodero, ook: koker.
fogna, ook: greppel.
fomentare, derde regeJ moet zijn: ...., Ie ldrosealo, m vlieghaven.
ldrovolante, m vliegboot.
passioni,
1mblanehlno, ook: huissehilder.
fondo, - di cala, J,. scheepsruim.
fornello, ook: pijpekop.
1mbuto,"'" di scoPPio, X granaattrechter.
lmpronta, ...., digitate, vingerafdruk.
fornlre," ook: voltooien, beeindigen.
forno, far ...." voor een leege zaal speJen; Impugnatura, ook: gevest.
lncluslvo, ook: ingesloten.
fiasco maken.
frega, I bronst, bronstighdd; in...." bronstig. lneollare, ook: 000 doorstooten.
lndlanlsmo, m indologie.
fregola, ook: loopschheid; kikkerdril.
lndlanlsta, m indoloog.
frlablllta, I broosheid.
lnfa'nzla, lin dall'-, van kinds been af.
Frl'sla, I Friesland.
frlttata, lal' la ...." niet slagen, verknoeien. Inflltrazlone, ook: kwel.
frltto, ook: oud, afgezaagd.
Infiuente, agg invloedrijk.
Frl'ull, lees: Frlilli.
Infra, ook: onder, tussch~n.
fruselo,ook: geritsel v. zijde.
lnfuslone, ook: thee.
frustat6rlo, agg nutteloos; bedriegelijk.
lnnaHlato'lo, m gieter.
fugaee, ook: voortvluchtig; vJuchtend.
Interpretare, & zie interpetl'are &.
lnterrompere, ook: storen.
fusl'blle, m R zekering.
fusollera,ook: ';;t. fuselage, verstijving.
Interruzlone, ook: storing.
fusta, ook: fust.
laeeetto,mmoetzijn: schoenveter; rijgsnoer.
gabbano, m ook: regenjas.
laeel(u)olo, ook: veter.
gallegglante, m ~ vlotter.
lamplone, ook: lampion.
ganghero, ook: spil.
lancia, ook: straalpijp.
gelose, I agar agar.
lanlero, agg wol-.

*

largo
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reticelia

passavla, ook: J,. gangboord.
pastlglla, ook: tabletje.
patlre, vi,..., di, gebrek hebben aan.
pattlna'gglo, m ijsbaan.
perloslato, m superphosphaat.
peseherecclo, II m trawler.
petulante, ook: brooddronken.
placenterla, f oogendienarij.
plallatura, ook: afschaafsel.
plastrlno, min: ,..., di riconoscimento, identiteitsplaatje.
plazz61a, f ~ (geschut) bedding.
plcchlotto, m ook: ~ blauwspecht.
maladetto, zie maledetto.
pleghevole, ook: opvouwbaar.
malora, a1uiarc in ,..." te gronde gaan.
plgro, m luiaard.
mandamento, ook: bevel; opdracht.
plla, ook: stamper.
manlca,ook: heft, steel, greep.
Plrenel, PI Pyreneeen.
maniehlno, ook: manchet.
plreneo, agg Pyreneesch.
plselna, ook: zwembassin.
mas~hletta, t gar~onne.
plumlno, ook: plume au.
-massleelare, ook: ballasten.
massleelata, f ballast.
pluolo, ook: staak; sport v. ladder; houten
nagel.
mastfee, ook: kitlijm.
podlsmo, m wandelsport.
mazzacavallo, m wip v. e. put.
mazzlere,ook: c:.mmissaris v. orde.
pontalo, ook: bruggeman; bruggewachter.
mazzo, ,..., di chiavi, sleutelbos.
pontlelno, ook: messenlegger.
lIorcelllno, ,..., di terra, pissebed.
mela, is f.
lIIessa, ,..., a terra, R aardverbinding.
prefettl'zla, f gekleede jas.
millte, ook: milicim; ,..., ignoto, onbekende prelevare, terugnemen [troepen; geld v. d.
soldaat.
bank); terugtrekken.
moscasega, f bladwesp.
premere, II vi ook: haast hebben.
mossa, rubar Ie mosse a qd, iem. het gras presslone, ,..., arlet'iosa, bloeddruk.
voor de voeten wegmaaien.
procidere, ,..., da, voortkomen, ontstaan uit.
municipio, ook: gemeentehuis.
procisso, ,..., verbale, ook: notuIen.
muschlo, ook: !f. mos; bladmos.
pr6dlgo, figluol ,..." verloren zoon.
pnlfanatore, agg schendig.
nevata, ook: sneeuwlandschap.
professlonale, scuD/a ,..." ambachts-, vakschool.
noelmento, In schade, nadeel; kwaad.
progresslone, ,..., aNtmetica, geometrica,
n6rte, m het Noorden; Noord.
nottollno, ook: ~ pal.
rekenkundige, meetkundige reeks.
nu'mero-I'ndlce, m indexcijfer.
prolettore, m zoekIicht.
pugllato, ook: het boksen.
puntata, ook: nummer [v. feuiIIeton]; afomaso, m bladmaag.
levering.
omoeromla, f mimicry.
oOOa, onde continue, l' R ongedempte gol- purehe, ook: behalve wanneer.
purtroppo, maar al te zeer; helaas.
yen; onde smorzate, gedempte golven.
oplllone, m hooiwagen [spin].
orbettlno, m hazelworm.
quadro, ,..., di distribuzi~, schakelbord.
oreechletta, f ook: boezem v. h. hart.
quartlgllere, m kamerwacht.
orlglne, is f.
querente, m t:ischer.
orologlo, ook: horloge.
ottllrare, vulleJ? [kiezen].
raeeordo a vlte, m ~ nippel.
radiodiffonditrice, R ... in: stazione ,..."
.ttufatore, m ook: ~ geweergrendel.
omroepstation.
paeeheb6to, m paketboot.
radlodlffusione, f R ... (radio)omroep.
paffutello, m plafond-, bazuinengel.
rattilLl, OQk: nopjesgoed.
paletta, ook: spatel; (boter)spaan.
reclnto, m omheining.
pallottola, ook: knikker.
regllla, ook: vrouw i. h. kaartspel.
I regolo, ook: richel.
paneone, ook: werkbank.
repubbllca, R,..., dei Soviety, Sovjetrepupangrattato, m paneermeel.
paratla, J,. ,..., stagna, waterdicht schot.
bliek.
parato, ook: behangsel; carla da parati, rete, ,..., del vitello, kalfsomloop.
behangselpapier.
reitcella, ,..., a incandescenza, gloeikousje.
largo, II ook: 't ruime sop.
lasclapassare, ook: geleibiljet.
lato, look: been [v. hoek].
lavatolo, m ook: waschhuis, waschplaats;
letto, agg g~lezen.
[bijkeuken.
levata, ,..., delle lettire, buslichting.
llcio, ,..., scientifico, hoogere burgerschool.
lIm6sa, f ~-grutto. .
IIneale, m Iiniaal.
lira, ""'-01'0, goudlire.
IIsta, ook: vcordracht.
IIvello, ook: peil.

reticolato
retlcolato, ook: X ijzerdraadversp~·ing.
rialzlsta, m $ haussier.
.
rlbasslsta, m $ baissier.
rl'dolo, m wagenladder.
rldotto, ook: koffiekamer (in scb.ouwburg).
rlemplre, ook: dempen.
rlesamlnare, ook: herkeuren.
rlfiuto, ~ di servizio, uienstweigering.
rimorchio, m ook: sleepdienst; (vettttra dil
~,

aanhangwagen (v. tram).

rinealzo, ock: X ondersteuningstroep.
rintoppare, ook: verstellen, lappen.
riparto,ook: X afdeeling; onderdeel.
ripercuiltere, I vt terugslaan, terugstooten;
ripieno, ook: bladvulling.
[weerkaatsen.
rivenire, ook: spoken.
rocchetto, ook: rondsel.
rosetta, ook: veegmes; ~ moerplaatje.
rottame, ook: .t. wrak.

zolfino
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sottoprodotto, m bijproduct.
sottotazza, m schoteltje (onder kopje).
spannato, latte ~, taptemelk.
sparso, ordine ~, X verspreide orde.
specchio, ~ caratteristico; beoordeelingsspiceare, II vi ook: zich afteekenen. [Iijst.
spruzzato'io, m vaporisateur.
squadra, X ook: groep; sp elf tal; ploeg.
staffa, ook: step (v. fiets).
stella, ~ /ilanle, ook: serpentine.
stilogra'fica, penna ~, vuIpenhouder.
stormo, ook: school [visschen); ~ da bombardamento,

~

bombardementseskadeI.

stilrto, Pie ~, horrelvoet, klompvoet.
strabalzoni, ook: holderdebolder.
stradlere, m moet zijn: tolgaarder.
subcosclente, agg onderbewust.
su'ghero, ~ della lenza, dobber.
sunto, ook: samenvatting.
bIz. 759 reehts bovenaan: staat succetti'biJe,
sa'goma,~ di carico, normaalprofiel,profiel
lees: suscetti' bile.
tabernacolo, ook: hostiekastje.
v. d. vrije ruimte (op spoorwegen).
sagomato, agg ferro ~, profielijzer.
tacca,ook: X rust [v. geweerJ.
sala, ook: Iischdodde.
tanno, m run, taan.
salina, ook: zoutkeet.
taseapane, m X broodzak.
santino, ook: bidpren tje.
tema, ook: (Gram) stam (v. werkwoord).
sartorella, / naaimeisje; hipje.
tensione, alta~, K hoogspanning; bassa ~,
savoiardo, ook: Moscovisch gebak.
K laagspanning.
sbattimento, ook: slagschaduw.
territorio, ~ soft;) mandato, mandaatgebied.
scaldino, ook: komfoor.
tila, / !f. Iischdodde.
sca'pola, sea'pula, / (Anat) schouderblad.
tigllo, ook: draad in h. vleeseh.
scarpellare, vt bikken [steenenJ.
tonsllla, lees: tonsille.
tova'gllia, lees: tova'glla.
scarpellino, m steenhouwer.
scarpello, m beitel.
traguardo, ook: eindpunt bij wielerwedscarriera, comprare qc di ~, iets onder de tri'glla, / ook: i£J knorhaan.
[strijd&.
schedario. ook: kaartstelseI. [hand koopen. trigonometria, ~ sferica, boldrie hoekssci, / ski.
trlncea, strada in ~, holle weg.
[meting.
scoppiatura, ook: knal, ontploffing.
trlnga, / J. kanoetvogeI.
scilpplo, motore a ~, ontploffingsmotor.
tromba, ook: autotoeter; roItong (v. vIinseccatoio, ook: eest; droogrek.
tubazione, / buisleiding.
[der).
sega, ~ di tra/oro, figuUlzaag.
tubo, ook: brandslang; ~ di scarico, knalpot.
segnallbro, segnapa'glna, m b:>ekenlegger;
bladwijzer.
uomo, ~ delinquente, beroepsmisdadiger.
senseria, / $ makelaarsloon; court age .
senzatetto, min: i ~, PI de dakloozen.
vantagglo, ook: sp voorgift.
serpentario, ook: ~ secretarisvogel.
vella, verlla, f J. klapekster; klauwier.
servo, ~ muto, ook: kleerenhanger.
vell'volo, m ';jft vIiegtuig.
seta, ~ arti/iciale, kunstzijde.
vescicatilrio, ook: blaartrekkend middel.
sfumare, vi ook: verdoezelen.
viottolone, m oprijlaan.
sfumatura, ook: verdoezeling.
visitare, ook: (geneeskundig) keuren.
sleeo, ~ di (0 del) burro, karnemelk.
Vitello, ook: kaIfsvleesch.
signoregglare, vi heerschen.
voeabolario, ook: woordenlijst.
sindaco, $ commissaris [v. naaml. vennoot- volgarizzare, ook: onder het yolk brengen,
smelmare, vi uitbaggeren.
[schap &].
tot gemeen goed maken.
smlstamento, m rangeering (v. treinen).
smergo, m ~ moet zijn: schoIlevaar.
xenofobia, / vreemdelingenhaat.
soclaldemocra'tlco, m sociaal-democraat.
socio, m ook: firmant.
zana, ook: draagkorf.
solcilmetro (a barchetta), m .t. log.
zatta, ook: vlot.
soprapprofitti di guerra, m pi oorlogs- zoccolare, 2e regellees' klepperen, klossen.
winstbelasting.
zolfino, !f. moet zijn: droogbloem; immorsotsenitore, ook: kostwinner.
telle.

